
 

 

 

แผนบรหิารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลแหลมงอบ 

อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
 

  



แผนบรหิารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์      
การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กร 
ท้ังการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย และวิธีการ
ปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มี
ความเส่ียง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร      
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียง
ใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง แล้วก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง 
โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล  
   สารสนเทศโรงพยาบาลแหลมงอบ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มี 
   เสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง 
   ทันท่วงที กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
 

บริบท (Context) 
 ศูนย์สารสนเทศและเวชระเบียนอยู่ในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานดูแลระบบ และ สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวช
ระเบียน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน  Hardware  Software และ ฐานข้อมูล ให้ระบบสามารถ
ท างานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มี Server 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา 9 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะ  75 เครื่อง โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลและผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และลดขั้นตอนการท างาน มีการ
น าข้อมูลท่ีได้มา ใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการส่ือสารและ
การเรียนรู้ภายในองค์กร โดยด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure มีการเช่ือมโยงเครือข่าย 
LAN ครอบคลุมหน่วยงานท้ังโรงพยาบาล  มีการแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
เครือข่ายการให้บริการผู้ป่วย HOSxP  และระบบเครือข่าย Internet 
 
 
 



ก.หน้าที่และเปา้หมาย 
หน้าที่ 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
ในงานดูแลผู้ป่วย งานบริหารและบริการเครือข่ายฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างถูกต้องทันเวลาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป้าหมาย 

- โรงพยาบาลมีระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ พร้อมใช้  
ปลอดภัย  

และได้รับความพึงพอใจ 
- มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้ง่าย มีความถูกต้องและทันเวลา 
- มีระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 

    -    มีการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อการบริหาร บริการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพ 
ข.ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service) 

1 ดูแลระบบให้พร้อมใช้งาน ตลอด 24 ช่ัวโมง     
2 ส ารวจและจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3 บ ารุงรักษาดูแลและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
4 วางแผนและออกแบบระบบรายงานสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการตามค าร้อง

ขอข้อมูลของผู้ใช้ก าหนดมาตรฐานและนโยบายส าหรับเวชระเบียน 
5 พัฒนาคุณภาพ ประเมิน ทบทวน ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนปรับปรุงฐานข้อมูลให้

ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งออก 
6 เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
7 ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรมงานด้านสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
8 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลต่อทีมน า หน่วยงาน 

 
นิยามความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนท่ีอาจน าไปสู่ความสูญเสียท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน ความเส่ียงมีท้ังประเภทท่ีเป็นความเส่ียงท่ีแท้จริงท่ีเป็นความเส่ียงท่ีมีโดยธรรมชาติ และ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเก็งก าไร  ความหมายของความเส่ียงอาจมีการตีความแตกต่างกันไปหลาย
อย่างตามแต่ความเช่ียวชาญ และอาชีพของผู้ให้ค าจ ากัดความ   
 การบริหารความเสี่ยง  เป็นการบริหารปัจจัย  และควบคุมกิจกรรม หรือ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว ดังนั้นเพื่อควบคุมให้
ระดับความเสียหาย และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณของส่วน
ราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
 
 



นิยาม  ระบบสารสนเทศ   
 คือ ระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การไหลข้อมูลท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  และการน าเสนอสารสนเทศ 
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

1. Hardware หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆท่ีกระท ากับข้อมูล เอกสาร ท้ังท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และไม่ใช่คอมพิวเตอร์ 

2. Software หมายถึง ชุดค าส่ังท่ีส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
3. บุคลากร หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ  คือ เป็นผู้น า จัดการ

ข้อมูลและน าผลลัพธ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ข้อมูลและแฟ้มข้อมูล หมายถึงข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีระบบจัดเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
5. หน้าที่การปฏิบัติงาน หมายถึงค าส่ังหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการท างานของระบบ 

 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 องค์กร โครงสร้างขององค์กรระบบสารสนเทศจะท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของ
องค์กรโดยรวม  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆขององค์กร 
 บุคลากร บุคลาการที่ใช้ระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีท างานร่วมกัน  บุคลากร
ท่ีต้องการป้อนข้อมูลไปยังระบบเพื่อส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการสารสนเทศ  เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรท่ีใช้
ระบบสารสนเทศ 
 
หมายเหตุ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหาร  จึงประกอบด้วย
องค์ประกอบของท้ังสองระบบรวมกัน 
 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ     
โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. มีการบริหารความเส่ียงเพื่อก าจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดย
สามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศและการส ารองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and 
Recovery) 
2. มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
3.  มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล 
4.  มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access Rights) 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 

เมื่อความเส่ียงได้รับการบ่งช้ีและประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการ



ด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์
ให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 
ประการ คือ 

1.การหลีกเลี่ยง (Terminate) เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการบริหารความเส่ียง คือ การเลือก
ท่ีจะไม่รับความเส่ียงไว้เลย อาจหยุดด าเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ การหลีกเล่ียงความเส่ียงเมื่อพบว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับนั้นไม่คุ้มกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นจึง
หลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญกับกิจกรรมความเส่ียงนั้น หรือการหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจเกิดขึ้นจากหน่วยงาน
เลือกท่ีจะหลีกเล่ียงกิจกรรมความเส่ียงนั้น โดยมิได้คิดทบทวนถึงผลท่ีจะได้รับ น ามาซึ่งการเสียโอกาส
ของหน่วยงานได้ 

2.การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับความเส่ียง หรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นไว้เอง
โดยไม่ท าอะไร และยอมรับในผลท่ีอาจตามมา เนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายอยู่ในวิสัยท่ีหน่วยงานยอมรับได้ หรือไม่คุ้มค่าส าหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการ
จัดการหรือป้องกันความเส่ียง เช่น การก าหนด User/Password ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ให้กับหัวหน้างาน เมื่อหัวหน้างานได้ User/Password ท่ีทางศูนย์คอมฯ ออกให้แล้ว อาจจะบอกให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทราบ User/Password ดังกล่าว และเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
User/Password ของหัวหน้างาน อาจจะเก็บไว้คนเดียวหรือน าไปบอกให้บุคคลอื่นทราบต่อ ซึ่งใน
กรณีนี้จะเกิดความเส่ียงในการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่าย ซึ่งทางศูนย์คอมฯ 
ต้องยอมรับความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และก าหนดUser/Password ใหม่ ให้กับ
หัวหน้างาน เป็นต้น 

3.การควบคุม (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ 
เพื่อหาทางป้องกันมิให้มีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นการลดโอกาสหรือจ านวนครั้งของความเสียหายท่ี
จะเกิด หากเราไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเกิดขึ้นได้ ก็ควรขจัดให้หมดไป หรือลดความรุนแรง
ของความเส่ียงลงโดยมีการจัดท าแผนหรือมาตรการควบคุมข้ึน อาจก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้
ล่วงหน้า ท้ังนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การป้องกันการเกิดความสูญเสียและการ
ควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียข้ึน 

การป้องกันการเกิดความสูญเสีย เป็นวิธีการท่ีพยายามจะลดความถ่ีของการเกิดความสูญเสีย 
ก็คือการหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดข้ึน เช่น การติดต้ังระบบ
ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) เพื่อเป็นการป้องกันการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้า
สู่ระบบเครือข่ายเป็นการป้องกันบุคคล ไวรัส มิให้เข้าถึงหรือสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

การควบคุมขนาดของความสูญเสีย เป็นวิธีการที่พยายามจะลดความรุนแรงของความสูญเสีย
เมือ่เกิดความสูญเสียข้ึนแล้ว เช่น การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เตือนไฟไหม้ เช่น เครื่อง
ตรวจจับควันเครื่องตรวจจับความร้อน หรือสัญญาณเตือนภัย เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหมไ้ด้
ทันเวลา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ห้อง Server เพื่อเป็นการลดความสูญเสียของอุปกรณ์ภายใน
ห้อง Server ให้มีความเสียหายน้อยท่ีสุด หรือไม่เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการท างานของ
ระบบเครือข่าย เป็นต้น 



4.การถ่ายโอน (Transfer) การโอนย้ายหรือแบ่งความเส่ียงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น
อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อซื้อมาแล้วมีระยะประกันภัยเพียงหนึ่งปี เพื่อเป็นการรับมือในกรณีท่ีอุปกรณ์
เครือข่ายไม่ท างาน องค์กรอาจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญาการบ ารุงรักษาหลังการขายเป็นการ
เพิ่มเติม 

 
ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสียหายกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 
1. ปัจจัยภายนอก ได้แก ่
1.1ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบท่ีกระท าต่ออาคารสถานท่ีต้ังของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือ เครื่องแม่ข่ายหลัก (Server) ของระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟไหม้ ภัยพิบัติ 
1.2 การขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
1.3 การข ารุดเสียหายของตัวเครื่องประมวลผลหลัก หรือแม่ข่ายหลัก (Server) จากการเคล่ือนย้าย 
หรืออื่นๆ 
1.4 ระบบการส่ือสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักเสียหาย/ ขัดข้อง 
1.5 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ ไฟฟ้าดับ 
2. ปัจจัยภายใน ได้แก ่
2.1 ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
2.2 การถูกไวรัส (Virus) ท าลายฐานข้อมูล และโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ 
2.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 
 
การประเมินความเสียหาย 
1.ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายร้ายแรงท่ีสุด ซึ่งจะท าให้ต้องหยุดระบบประมวลผลท้ังระบบลง ได้แก่ 
ภัยธรรมชาติ ตัวเครื่องประมวลผลหลักหรือแม่ข่ายเสียหาย (Server) และระบบฐานข้อมูลหลักถูก
ท าลายเสียหายจากไวรัส 
2.ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายแจะต้องหยุดระบบช่ัวขณะ ได้แก่ การถูกเจาะเข้าระบบฐานข้อมูล
ระบบส่ือสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 
การติดตามและรายงานผล 

ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแล
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ในทุกกรณี 
 
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแหลมงอบ มีการก าหนดนโยบายและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการโจมตีและบุกรุกเข้ามายัง
เครือข่ายโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส และ Firewall เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีอยู่ในระบบ



เครือข่ายได้รับความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายท้ังหมด 
ปัจจุบันเครือข่ายของ รพ.แหลมงอบ มีการก าหนดให้ใช้หมายเลข IP Address ประจ าหน่วยงานแบบ 
Private เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกและรวดเร็วต่อการบริหารจัดการระบบกรณีเกิดปัญหา
การใช้งาน 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 เป็นการปฏิบัติการควบคุมความเส่ียง ซึ่งจะประกอบด้วยการวางแผนความเส่ียง          
การประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบความ
เส่ียงเพื่อหาว่าความเส่ียงได้เปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมนิความเสี่ยง 

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง 5 ด้าน 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ 
1 ความเสี่ยงด้าน Hardware   

1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย - หมดอายุการใช้งาน 
- มีการใช้งานหนัก 
- สภาวะแวดล้อม 
   (ไฟฟ้า,อากาศ) 

ไม่สามารถท างาน 
ต่อไปได้ 

1.2 ระบบเครือข่ายมีปัญหา - อุปกรณ์เครือข่ายเสียหาย 
- ผู้ให้บริการเครือข่ายขัดข้อง 

ไม่สามารถใช้บริการผ่าน
เครือข่ายได้ 

2 ความเสี่ยงด้าน Software   
2.1 Software ไม่สามารถท างานได้ - ระบบปฏิบัติการเสียหาย 

- Software มีการท างาน  
  ผิดพลาด  
- Virus /Hacker /Spyware 

ไม่สามารถให้บริการได้ 

3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร   
3.1 ขาดทักษะในการท างาน -ไม่เข้าใจระบบงานนั้นๆ  

  อย่างถี่ถ้วน 
-ปรับเปล่ียนต าแหน่ง 

งานท่ีได้ไม่มี ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

3.2 ไม่ใช่หน้าท่ีหลักท่ีรับผิดชอบ -ท างานท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของตน งานอาจผิดพลาด 
4 ความเสี่ยงด้านข้อมูล   

4.1 ข้อมูลถูกท าลาย / สูญหาย - Hardware เสีย 
- การปฏิบัติงานผิดพลาด 
- ผู้ไม่หวังดี 

ไม่มีข้อมูลเพื่อน าไปใช้งาน 

4.2 ข้อมูลผิดพลาด -เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
ผิดพลาด 
-โปรแกรมท างานผิดพลาด 

ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้
เพื่อการตัดสินใจได้ 

4.3 ความปลอดภัยของข้อมูล -ขาดอุปกรณ์ป้องกันข้อมูลท่ีดี 
-ขาดการตรวจสอบ 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้อย่าง
แท้จริง 
 

- อาจท าให้ข้อมูลเสียหาย 
- ข้อมูลรั่วไหล 

5 ความเสี่ยงด้านหน้าที่การปฏิบัติ   
5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ไม่สามารถท างานได้หรือ

งานมีความผิดพลาด 
5.2 ละเลยการปฏิบัติ ไม่เอาใจใส่ในงาน งานไม่มีประสิทธิภาพ 

 



แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 
ระยะเวลา
เริ่มต้น/
สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ 
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. ความเสี่ยงด้านความเสียหายของ
ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 

               

1.1 ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมที่
ให้บริการเกิดความเสียหาย 

- จัดท าการส ารอง
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
- จัดท าการส ารอง
ข้อมูลแบบไม่
อัตโนมัติ 
- ทดสอบการกู้คืน
ฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ 

- ทุกวัน/ทุก 
สัปดาห์ 
- ทุกเดือน 
 
 
- ทุกเดือน 

             

1.2 ข้อมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล (Hard disk) ช ารุด 

- จัดท าการส ารอง
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
- จัดท าการส ารอง
ข้อมูลแบบไม่
อัตโนมัติ 
-ทดสอบการกู้คืน
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

- ทุกวัน/ทุก 
สัปดาห์  
- ทุกเดือน 
 

- ทุกเดือน 

             

 



ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 
ระยะเวลา
เริ่มต้น/
สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ 
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. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระบบ
สารสนเทศ 

               

2.1 ไฟไหม้ห้อง Server - ตรวจสอบความ
พร้อมของการใช้งาน
อุปกรณ์ดับเพลิง 

- ทุกเดือน              

2.2 ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักเสียหาย/
ขัดข้อง 

- ตรวจสอบระบบ 
เครือข่ายสื่อสาร
หลัก 

- ทุกเดือน              

3. ความเสี่ยงด้านความม่ันคง และ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

               

3.1 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ - ตรวจสอบระบบ
ส ารองไฟฟ้า (UPS) 

- ทุกเดือน              

3.2 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) 
เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง 
Server 

- ตรวจสอบระบบ
ป้องกันการบุกรุก 
ระบบเครือข่าย 
(Firewall) 

- ทุกเดือน              

3.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) 
ระบบฐานข้อมูล 

- ตรวจสอบระบบ
ป้องกันการบุกรุก 
ระบบเครือข่าย 
(Firewall) 

- ทุกเดือน              

 



ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ) 
 

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม 
แนวทางการ

ควบคุม 
ระยะเวลา
เริ่มต้น/
สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ 
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. 

4. ความเสี่ยงด้านสิทธิการใช้งานของ
ผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 

               

4.1 การเข้าใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

- ก าหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูล 

- เมื่อแต่งต้ัง 
/โยกย้าย /
ลาออก /
เกษียณอายุ
ราชการ 

             

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย                

5.1 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ - บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ เช่น 
เป่าฝุ่น สแกน
ฮาร์ดดิสค์  disk 
cleanup และ disk 
defragmenter 

-ทุก 3 เดือน              

 
 
 
 


