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บทท่ี 1 บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การ
ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานภายในองคกร 
ท้ังการจัดเก็บขอมูล การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมี
ความเสี่ยง ซ่ึงก็คือความไมแนนอนท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึง
จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยง
ใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกรวิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง แลวกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
โดยตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบฐานขอมูล  
   สารสนเทศ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศใหมี 
   เสถียรภาพ และมีความพรอมสําหรับการใชงาน 
3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง และสามารถแกไขสถานการณไดอยาง 
   ทันทวงที กรณีเกิดสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 
 

บริบท (Context) 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และไดนําระบบบริการ

ผูปวยโดยใชฐานขอมูลตั้งแตป 2548 โดยเริ่มตนดวยโปรแกรม mrecord  โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาข้ึน
โดยบริษัท Pssolution จํากัด ทีจังหวัด.เชียงใหม และป 2552 ไดเปลี่ยนมาใชโปรแกรม HOSxP โดย
เหมือนกันท้ังจังหวัด ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟแวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยาม ความเส่ียงของระบบสารสนเทศ 
 คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการ
บริหารงานของระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรในการบริหาร 
 
นิยาม  ระบบสารสนเทศ   
 คือ ระบบขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การไหลขอมูลท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร  และการนําเสนอสารสนเทศ 
 
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

1. Hardware หมายถึง อุปกรณตางๆท่ีกระทํากับขอมูล เอกสาร ท้ังท่ีเปนอุปกรณ
คอมพิวเตอรและไมใชคอมพิวเตอร 

2. Software หมายถึง ชุดคําสั่งท่ีสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน 
3. บุคลากร หมายถึง กลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ  คือ เปนผูนํา จัดการ

ขอมูลและนําผลลัพธออกจากระบบคอมพิวเตอร 
4. ขอมูลและแฟมขอมูล หมายถึงขอมูลและสารสนเทศ ท่ีระบบจัดเก็บไวในชวงเวลาหนึ่ง 
5. หนาท่ีการปฏิบัติงาน หมายถึงคําสั่งหรือกฎเกณฑท่ีใชในการทํางานของระบบ 

 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 องคกร โครงสรางขององคกรระบบสารสนเทศจะทําหนาท่ีในการสนับสนุนการทํางานของ
องคกรโดยรวม  ไมวาจะเปนฝายตางๆขององคกร 
 บุคลากร บุคลาการท่ีใชระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรท่ีทํางานรวมกัน  บุคลากร
ท่ีตองการปอนขอมูลไปยังระบบเพ่ือสงตอไปยังคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยี อุปกรณท่ีทําหนาท่ีในการจัดการสารสนเทศ  เพ่ือสงตอไปยังบุคลากรท่ีใช
ระบบสารสนเทศ 
 
หมายเหตุ  องคประกอบของระบบสารสนเทศท่ีใชระบบคอมพิวเตอรในการบริหาร  จึงประกอบดวย
องคประกอบของท้ังสองระบบรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวนราชการตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดย

ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ โดย
สามารถฟนฟูระบบสารสนเทศและการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Backup and 
Recovery) 
2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
3. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย(Security) ของระบบฐานขอมูล 
4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access Rights) 
 
การตอบสนองความเส่ียง 

เม่ือความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลวผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการ
ดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได และตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ี
จะไดรับเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ
ใหอยูในชวงท่ีองคกรสามารถยอมรับได(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสีย่งม ี4 ประการ 
คือ 

1.การหลีกเล่ียง (Terminate) เปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดในการบริหารความเสี่ยง คือ การเลือก
ท่ีจะไมรับความเสี่ยงไวเลย อาจหยุดดําเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายได การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเม่ือพบวาผลประโยชนท่ีจะไดรับนั้นไมคุมกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจึง
หลีกเลี่ยงท่ีจะเผชิญกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากหนวยงาน
เลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น โดยมิไดคิดทบทวนถึงผลท่ีจะไดรับ นํามาซ่ึงการเสียโอกาส
ของหนวยงานได 

2.การยอมรับ (Take) เปนการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวเอง
โดยไมทําอะไร และยอมรับในผลท่ีอาจตามมา เนื่องจากเห็นวาโอกาสหรือความนาจะเปนท่ีจะเกิด
ความเสียหายอยูในวิสัยท่ีหนวยงานยอมรับได หรือไมคุมคาสําหรับคาใชจายในการสรางระบบในการ
จัดการหรือปองกันความเสี่ยง เชน การกําหนด User/Password ในการเขาใชงานระบบเครือขาย
ใหกับหัวหนางาน เม่ือหัวหนางานไดUser/Password ท่ีทางศูนยคอมฯ ออกใหแลว อาจจะบอกให
ผูใตบังคับบัญชาของตนทราบ User/Passwordดังกลาว และเม่ือผูใตบังคับบัญชาทราบ 
User/Password ของหัวหนางาน อาจจะเก็บไวคนเดียวหรือนําไปบอกใหบุคคลอ่ืนทราบตอ ซ่ึงใน
กรณีนี้จะเกิดความเสี่ยงในการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขาสูระบบเครือขาย ซ่ึงทางศูนยคอมฯ 
ตองยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และกําหนดUser/Password ใหม ใหกับ
หัวหนางาน เปนตน 

 
 



3.การควบคุม (Treat) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม 
เพ่ือหาทางปองกันมิใหมีความเสียหายเกิดข้ึน เปนการลดโอกาสหรือจํานวนครั้งของความเสียหายท่ี
จะเกิด หากเราไมสามารถปองกันไมใหความเสี่ยงเกิดข้ึนได ก็ควรขจัดใหหมดไป หรือลดความรุนแรง
ของความเสี่ยงลงโดยมีการจัดทําแผนหรือมาตรการควบคุมข้ึน อาจกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไว
ลวงหนา ท้ังนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การปองกันการเกิดความสูญเสีย และการ
ควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียข้ึน 

การปองกันการเกิดความสูญเสีย เปนวิธีการท่ีพยายามจะลดความถ่ีของการเกิดความสูญเสีย 
ก็คือการหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการปองกันไมใหความสูญเสียเกิดข้ึน เชน การติดตั้งระบบ
ปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall) เพ่ือเปนการปองกันการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขา
สูระบบเครือขายเปนการปองกันบุคคล ไวรัส มิใหเขาถึงหรือสรางความเสียหายแกขอมูลหรือการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร เปนตน  

การควบคุมขนาดของความสูญเสีย เปนวิธีการท่ีพยายามจะลดความรุนแรงของความสูญเสีย
เม่ือเกิดความสูญเสียข้ึนแลว เชน การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง อุปกรณเตือนไฟไหม เชน เครื่อง
ตรวจจับควันเครื่องตรวจจับความรอน หรือสัญญาณเตือนภัย เพ่ือปองกันหรือระงับเหตุไฟไหมได
ทันเวลา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไฟไหมหอง Server เพ่ือเปนการลดความสูญเสียของอุปกรณภายใน
หอง Server ใหมีความเสียหายนอยท่ีสุด หรือไมเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการทํางานของ
ระบบเครือขาย เปนตน 

4.การถายโอน (Transfer) การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอ่ืนชวยรับผิดชอบ เชน
อุปกรณเครือขายเม่ือซ้ือมาแลวมีระยะประกันภัยเพียงหนึ่งป เพ่ือเปนการรับมือในกรณีท่ีอุปกรณ
เครือขายไมทํางาน องคกรอาจเลือกซ้ือประกัน หรือสัญญาการบํารุงรักษาหลังการขายเปนการ
เพ่ิมเติม 

 
ปจจัยเส่ียง 
ปจจัยท่ีจะเกิดความเสียหายกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมการแพทย ไดแก 
1. ปจจัยภายนอก ไดแก 
1.1 ภัยธรรมชาต ิและการเกิดสถานการณความไมสงบท่ีกระทําตออาคารสถานท่ีตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือ เครื่องแมขายหลัก (Server) ของระบบฐานขอมูล ไดแก ไฟไหม ภัยพิบัติ 
1.2 การขโมยอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายท่ีเปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
1.3 การขํารุดเสียหายของตัวเครื่องประมวลผลหลัก หรือแมขายหลัก (Server) จากการเคลื่อนยาย 
หรืออ่ืนๆ 
1.4 ระบบการสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรหลักเสียหาย/ ขัดของ 
1.5 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ ไฟฟาดับ 
2. ปจจยัภายใน ไดแก 
2.1 ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย 
2.2 การถูกไวรัส (Virus) ทําลายฐานขอมูล และโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ 
2.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขาสูระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับ
อนุญาต 
 



การประเมินความเสียหาย 
1. ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายรายแรงท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหตองหยุดระบบประมวลผลท้ังระบบลงไดแก 
ภัยธรรมชาต ิตัวเครื่องประมวลผลหลักหรือแมขายเสียหาย (Server) และระบบฐานขอมูลหลักถูก
ทําลายเสียหายจากไวรัส 
2. ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายแจะตองหยุดระบบชั่วขณะ ไดแก การถูกเจาะเขาระบบฐานขอมูล
ระบบสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรขัดของ และกระแสไฟฟาขัดของ 
 
การติดตามและรายงานผล 

กําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการหรือการตรวจสอบใหผูกํากับดูแล
ทราบเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันทีท่ีสามารถ
ดําเนินการไดในทุกกรณีตามท่ีระบุ 
 
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีการกําหนดนโยบายและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด โดยใชซอฟตแวร เพ่ือปองกันการโจมตีและบุกรุกเขามายัง
เครือขายโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัสและFirewall เพ่ือใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีอยูในระบบ
เครือขายของโรงพยาบาล ไดรับความปลอดภัย และปองกันความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเครือขายท้ังหมด ปจจุบันเครือขายของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีการกําหนดให
ใชหมายเลข IP Address ประจาํหนวยงานแบบ Private เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและสะดวกและ
รวดเร็วตอการบริหารจัดการระบบ กรณีเกิดปญหาการใชงาน 
 
การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
 เปนการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง ซ่ึงจะประกอบดวยการวางแผนความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยงดานตางๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยง
เพ่ือหาวาความเสี่ยงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียง 
ตารางท่ี 1 การประเมินความเส่ียงแยกตามประเภทความเส่ียง 5 ดาน 
ลําดับ ความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบ 
1 ความเส่ียงดาน Hardware   

1.1 อุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย - หมดอายุการใชงาน 
- มีการใชงานหนัก 
- สภาวะแวดลอม 
   (ไฟฟา,อากาศ) 

ไมสามารถทํางาน 
ตอไปได 

1.2 ระบบเครือขายมีปญหา - อุปกรณเครือขายเสียหาย 
- ผูใหบริการเครือขายขัดของ 
 

ไมสามารถใชบริการผาน
เครือขายได 

2 ความเส่ียงดาน Software   
2.1Software ไมสามารถทํางานได - ระบบปฏิบัติการเสียหาย 

- Software มีการทํางาน  
  ผิดพลาด  
- Virus /Hacker /Spyware 
 

ไมสามารถใหบริการได 

3 ความเส่ียงดานบุคลากร   
3.1 ขาดทักษะในการทํางาน -ไมเขาใจระบบงานนั้นๆ  

  อยางถ่ีถวน 
-ปรับเปลี่ยนตําแหนง 

งานท่ีไดไมมี ประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 

3.2 ไมใชหนาท่ีหลักท่ีรับผิดชอบ -ทํางานท่ีไมใชหนาท่ีของตน งานอาจผิดพลาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 การประเมินความเส่ียงแยกตามประเภทความเส่ียง 5 ดาน(ตอ) 
ลําดับ ความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบ 
4 ความเส่ียงดานขอมูล   

4.1 ขอมูลถูกทําลาย / สูญหาย - Hardware เสีย 
- การปฏิบัติงานผิดพลาด 
- ผูไมหวังดี 
 

ไมมีขอมูลเพ่ือนําไปใชงาน 

4.2 ขอมูลผิดพลาด -เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
ผิดพลาด 
-โปรแกรมทํางานผิดพลาด 

ไมสามารถนําขอมูลไปใช
เพ่ือการตัดสินใจได 

4.3 ความปลอดภัยของขอมูล -ขาดอุปกรณปองกันขอมูลท่ีดี 
-ขาดการตรวจสอบ 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยาง
แทจริง 
 

- อาจทําใหขอมูลเสียหาย 
- ขอมูลรั่วไหล 

5 ความเส่ียงดานหนาท่ีการปฏิบัต ิ   
 5.1ปฏิบัติหนาท่ีไมถูกตอง ไมเขาใจในข้ันตอนปฏิบัติ ไมสามารถทํางานไดหรือ

งานมีความผิดพลาด 
 

 5.2 ละเลยการปฏิบัติ ไมเอาใจใสในงาน งานไมมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
  



แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ 

ตารางท่ี 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 

ระยะเวลา
เร่ิมตน/
สิ้นสุด 

ปงบประมาณ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ความเสี่ยงดานความเสียหายของ
ระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ 

               

1.1 ระบบฐานขอมูล/โปรแกรมท่ี
ใหบริการเกิดความเสียหาย 

- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบอัตโนมัต ิ
- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบไม
อัตโนมัต ิ
- ทดสอบการกูคืน
ฐานขอมูล และ
ระบบสารสนเทศ 

- ทุกวัน/ทุก 
สัปดาห 
- ทุก สัปดาห
เดือนละ 4 
ครั้ง 
- ทุก สัปดาห 
เดือนละ 4 
ครั้ง 

             

1.2 ขอมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ 
บันทึกขอมูล (Hard disk) ชํารุด 

- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบอัตโนมัต ิ
- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบไม
อัตโนมัต ิ
- ทดสอบการกูคืน

ฐานขอมูล และ

ระบบสารสนเทศ 

- ทุกวัน/ทุก 
สัปดาห  
- ทุก สัปดาห
เดือนละ 4 
ครั้ง 
- ทุก สัปดาห 

เดือนละ 4 

ครั้ง 

             

 



ตารางท่ี 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 

ระยะเวลา
เร่ิมตน/
สิ้นสุด 

ปงบประมาณ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ความเสี่ยงดานภัยพิบัตริะบบ
สารสนเทศ 

               

2.1 ไฟไหมหอง Server - ตรวจสอบความ
พรอมของการใชงาน
อุปกรณดับเพลิง 

- ทุกวันท่ี 30
ก.ย.ของทุกป 

             

2.2 ระบบเครือขายสื่อสารหลักเสยีหาย/
ขัดของ 

- ตรวจสอบระบบ 
เครือขายสื่อสาร

หลัก 

- ทุก 3 เดือน              

3. ความเสี่ยงดานความมั่นคง และ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมลู 

               

3.1 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ไฟฟาดับ - ตรวจสอบระบบ
สํารองไฟฟา (UPS) 

- ทุกวันท่ี 30

ก.ย.ของทุกป 

             

3.2 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขา
สูระบบประมวลผลของเครื่อง Server 

- ตรวจสอบระบบ
ปองกันการบุกรุก 
ระบบเครือขาย 
(Firewall) 

- ทุกวันท่ี 1 
และ 16 ของ 
ทุกเดือน 

             

3.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) 
ระบบฐานขอมลู 

- ตรวจสอบระบบ
ปองกันการบุกรุก 
ระบบเครือขาย 
(Firewall) 

- ทุกวันท่ี 1 
และ 16 ของ 
ทุกเดือน 

             

 



ตารางท่ี 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 

ระยะเวลา
เร่ิมตน/
สิ้นสุด 

ปงบประมาณ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.4 ขาดเครื่องมือปองกันหรือตรวจจับ
ไวรัส 

มีโปรแกรมปองกัน

ไวรัสและUpdate

ฐานขอมูลไวรัส  

สัปดาหละ 1 

ครั้ง 

             

4. ความเสี่ยงดานสิทธิการใชงานของ
ผูใชงานในแตละระดับ 

               

4.1 การเขาใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในองคกรโดยไมไดรับ
อนุญาต 

- กําหนดสิทธ์ิในการ
เขาถึงขอมูล 

- เมื่อแตงตั้ง 
/โยกยาย /
ลาออก /
เกษียณอายุ
ราชการ 

             

5. อุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย                

5.1 คอมพิวเตอรไมสามารถไมสามารถใช
งานได 

- บํารุงรักษา
คอมพิวเตอร เชน 
เปาฝุน สแกน
ฮารดดิสค  disk 
cleanup และ disk 
defragmenter 

สัปดาหละ 1 
ครั้ง 

             

 
 


