
แผนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุร ี

 
นิยาม ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
 คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการบริหารงานของระบบ
สารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรในการบริหาร 
 
นิยาม  ระบบสารสนเทศ   
 คือ ระบบขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การไหลขอมูลท้ังภายในและภายนอก
องคกร  และการนําเสนอสารสนเทศ 
 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
1. Hardware หมายถึง อุปกรณตางๆที่กระทํากับขอมูล เอกสาร ทั้งท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอรและ

ไมใชคอมพิวเตอร 
2. Software หมายถึง ชุดคําสั่งท่ีสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน 
3. บุคลากร หมายถึง กลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ  คือ เปนผูนํา จัดการขอมูลและ

นําผลลัพธออกจากระบบคอมพิวเตอร 
4. ขอมูลและแฟมขอมูล หมายถึงขอมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไวในชวงเวลาหนึ่ง 
5. หนาที่การปฏิบัติงาน หมายถึงคาํสั่งหรือกฎเกณฑที่ใชในการทํางานของระบบ 

 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 องคกร โครงสรางขององคกรระบบสารสนเทศจะทําหนาที่ในการสนับสนุนการทํางานขององคกร
โดยรวม  ไมวาจะเปนฝายตางๆขององคกร 
 บุคลากร บุคลาการที่ใชระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรที่ทํางานรวมกัน  บุคลากรที่
ตองการปอนขอมูลไปยังระบบเพ่ือสงตอไปยังคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยี อุปกรณที่ทําหนาที่ ในการจัดการสารสนเทศ  เพ่ือสงตอไปยังบุคลากรที่ใชระบบ
สารสนเทศ 
 

หมายเหตุ  องคประกอบของระบบสารสนเทศที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการบริหาร  จึงประกอบดวย
องคประกอบของทั้งสองระบบรวมกัน 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 เปนการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยการวางแผนความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยงดานตางๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยงเพ่ือหาวาความเสี่ยงได
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
 

การประเมินความเสี่ยง 

 

ลําดับ ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ 
1 ความเสี่ยงดาน Hardware   

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

ไมสามารถทํางาน 
ตอไปได 

1.2 ระบบเครือขายมีปญหา - อุปกรณเครือขายเสียหาย 
- ผูใหบริการเครอืขายขัดของ 

 

ไมสามารถใชบริการ 
ผานเครือขายได 

2 ความเสี่ยงดาน Software   
2.1Software ไมสามารถทํางานได - ระบบปฏิบัติการเสียหาย 

- Software มีการทํางาน  
  ผิดพลาด  
- Virus /Hacker /Spyware 

 

ไมสามารถใหบริการได 

3 ความเสี่ยงดานบุคลากร   
3.1 ขาดทักษะในการทํางาน -ไมเขาใจระบบงานนั้นๆ  

  อยางถ่ีถวน 
-ปรับเปลี่ยนตําแหนง 

งานท่ีไดไมมี ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

3.2 ไมใชหนาทีห่ลักที่รับผิดชอบ -ทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน งานอาจผิดพลาด 
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ลําดับ ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ 
4 ความเสี่ยงดานขอมูล   

4.1 ขอมูลถูกทําลาย / สูญหาย -Hardware เสีย 
- การปฏิบัติงานผิดพลาด 
- ผูไมหวังด ี

 

ไมมีขอมูลเพ่ือนําไป 
ใชงาน 

4.2 ขอมูลผิดพลาด -เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
   ผิดพลาด 
-โปรแกรมทํางานผิดพลาด 

 

ไมสามารถนําขอมูลไปใช
เพ่ือการตัดสินใจได 

4.3 ขอมูลไมครบ -ผูมีหนาที่ไมทําตามขั้นตอน 
  อยางครบถวน 

ขอมูลไมเพียงพอตอ 
การตัดสินใจบางอยาง 

 

4.4 ความปลอดภัยของขอมูล -ขาดอุปกรณปองกันขอมูล 
  ที่ดี 
-ขาดการตรวจสอบ 
-ขาดบุคลากรที่มีความรู 
  อยางแทจริง 

 

- อาจทําใหขอมูลเสียหาย 
- ขอมูลรั่วไหล 

5 ความเสี่ยงดานหนาที่การปฏิบตั ิ   
 5.1ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง ไมเขาใจในขั้นตอนปฏิบัต ิ ไมสามารถทํางานไดหรือ

งานมีความผิดพลาด 
 

 5.2 ละเลยการปฏิบัติ ไมเอาใจใสในงาน งานไมมีประสิทธิภาพ 
 



แผนปฏิบตัิท่ี 1 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
                อุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย 
 
เจาของความเสี่ยง 
               เจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
               - เสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน 
               - มีการใชงานนาน  หรือเกินประสิทธิภาพ 
             - สภาวะแวดลอมไมด ี (กระแสไฟฟาไมนิ่ง ,อากาศรอน ,ฝุนละอองมาก) 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 

 
แนวทางปฏิบตัเิพื่อปองกันความเสี่ยง 
               -เลือกอุปกรณที่ดีและมีมาตรฐาน(มีประกันทุกชิ้นอยางนอย 1 ป) 
             - เลือกบริการของผูขายที่มีเครื่องสํารองใหใชงาน 
             - ทําการตรวจสอบและบํารุงอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
              - ทําตารางการตรวจสอบสถานะ  การมีตัวตน,ความสามารถการใชงานได, การทําความ

สะอาด    
                    อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
               - ทําการอบรมเจาหนาที่ของแตละกลุม / ฝาย ใหสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได 
               - ปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 
             - ปดเครื่องคอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน และชวงที่ออกไปทําธุระขางนอก 
             - ปดหนาจอทุกครั้งเม่ือหยุดการใชงานชั่วคราว 
 
ผูรับผิดชอบ 
               เจาหนาที่คอมพิวเตอร / ผูใชงาน / เจาหนาที่ดูแลประจําเครื่องคอมพิวเตอร 
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แผนปฏิบตัิท่ี 2 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
                ระบบเครอืขายคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานได 
 
เจาของความเสี่ยง 
             เจาหนาที่ดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
              - อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย 
             - เครือขายของกระทรวงมหาดไทย หรือผูใหบริการเครือขายขัดของ 
             -  ปดเพ่ือปรับปรุงระบบชั่วคราว 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 

 - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
             - เลือกอุปกรณที่ดีและมีมาตรฐาน(มีประกันทุกชิ้นอยางนอย 1 ป) 
             - เลือกบริการของผูขายที่มีเครื่องสํารองใหใชงาน 
               -ทําการตรวจสอบและบํารุงอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

 - ทําตารางการตรวจสอบสถานะ  การมีตัวตน,ความสามารถการใชงานได,การทําความสะอาด   
      อยางนอยสัปดาหละครั้ง 

               -ทําการอบรมเจาหนาที่ของแตละกลุม / ฝาย ใหสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได 
 
 
ผูรับผิดชอบ 
             เจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร 
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แผนปฏิบตัิท่ี 3 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
                  Software ไมสามารถทํางานได(ทั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต) 
 
เจาของความเสี่ยง 
                 ผูใชงานระบบสารสนเทศ,  เจาของโปรแกรมประยุกต,    เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
              - ระบบปฏิบัติการเสียหาย 
              - Software มีการทํางานผิดพลาด  
             -  Virus /Hacker / Spyware 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
             - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
             - ขอมูลที่มีอยูอาจเสียหายได 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
             -มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรประจําเครื่อง 
             -แตละหนวยงานจะมีหนาที่ดูแลคอมพิวเตอร 
 
การบริหารจัดการความเสีย่ง 
             -  ตรวจสอบการทํางานของระบบปฏิบัติการ /โปรแกรมประยุกตอยูเสมอวาสามารถทํางาน 
                   ไดปกติหรือไม 
             - ติดตั้งและปรับปรุงระบบปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ 
             - ผูใชงานทุกคนตองสามารถตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันไวรัสได 
             - ติดตั้งระบบไฟลวอล  เพื่อปองกันไวรัสและสปายแวร 
 
ผูรับผิดชอบ 
             เจาหนาที่ดูและระบบคอมพิวเตอร /เจาของเครื่อง. 
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แผนปฏิบตัิท่ี 4 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
            ขอมูลสูญหาย 
 
เจาของความเสี่ยง 
           เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
 - Hardware เสีย 
          - เนื่องจากการปฏิบัติงานผิดพลาด 
          - ผูไมหวังด ี
          - ไวรัสคอมพิวเตอร 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
           - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
           - ตองมีการทํางานซ้ําๆ  เพ่ือทําการกรอกขอมูลซ้ําๆเดิม 
 -ไมมีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารงาน 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 

- มีระบบปองกันไวรัสของแตละเครื่อง 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - มีระบบการสํารองขอมูลเปนประจําทุกวัน 
 - กําหนดรหัสผานของเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมตางๆ  เพ่ือไมใหผูไมหวังดีเขาถึงขอมูลนั้นๆ    
                   พรอมกับทําการเปลี่ยนรหัสอยางนอยทุกเดือน 
 
ผูรับผิดชอบ 
 - เจาหนาที่คอมพิวเตอร/เจาของขอมูลนั้นๆ 
 - เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
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แผนปฏิบตัิท่ี 5 

 

คําอธิบายความเสีย่ง 
 ขอมูลผิดพลาด/ไมถูกตอง 
 
เจาของความเสี่ยง 
 เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
 - เนื่องจากการปฏิบัติงานผิดพลาด 
 - โปรแกรมทํางานผิดพลาด 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 -ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
 -ทําใหการทํางานอันเนื่องมาจากการใชขอมูลนั้นๆผิดพลาดในกรณีที่ ไมทราบวาขอมูลนั้น 
                  ไมถูกตอง 
 -ไมมีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารงาน 
      - ขอมูลไมมีความนาเชื่อถือ   
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
 - มีการตรวจเช็คขอมูลเปนระยะ 
 - มีการสํารองขอมูลที่สําคัญเปนประจํา 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - มีระบบการสํารองขอมูลเปนประจําทุกวัน  และจัดทําแบบบันทึกการสํารองขอมูล 
 - กําหนดรหัสผานของเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมตางๆ  เพ่ือไมใหผูไมหวังดีเขาถึงขอมูลนั้นๆ    
                   พรอมกับทําการเปลี่ยนรหัสอยางนอยทุกเดือน 
 - ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเสมออยางนอยอาทิตยละครั้ง 
 
ผูรับผิดชอบ 
 -เจาหนาที่คอมพิวเตอร/เจาของขอมูลนั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิท่ี 6 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
 ความปลอดภัยของขอมูล 
เจาของความเสี่ยง 
 เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
สาเหตุความเสี่ยง 
 - ขาดอุปกรณปองกันที่ดีพอ 
 - ขาดการตรวจสอบ 
 - ขาดบุคลากรที่มีความรูอยางแทจริง  
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 - ทําใหการทํางานท่ีเปนงานตอเนื่องตองหยุดชะงัก 
 -ไมมีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารงาน 
 - ขอมูลรั่วไหล 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
 - มีการใชรหัสผานกับขอมูลที่มีความสําคัญ 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - ทําการอบรมและชี้แจงใหทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 
 - เมือ่ไมอยูหนาเครื่องตองทําการล็อกการใชงานเครื่องหรือปดเครื่องทุกครั้ง 
  -ตองทําการเปลี่ยนรหัสผานทุกเดือน 
 
ผูรับผิดชอบ 
 - เจาของขอมูลนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
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แผนปฏิบตัิท่ี 7 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
 ขอมูลไมครบ 
เจาของความเสี่ยง 
 เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
สาเหตุความเสี่ยง 
 - ผูมีหนาที่ไมทําตามหนาที่อยางครบถวน 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 - ทําใหการทํางานท่ีเปนงานตอเนื่องตองหยุดชะงัก 
 -ไมมีขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารงาน 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
 -มีการกระตุนใหกรอกขอมูลเปนระยะ 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 -หัวหนางานตองทําการตรวจสอบขอมูลจากรายงานทุกอาทิตย 
 -หัวหนางานตองคอยกระตุนใหมีการกรอกขอมูลใหครบ 
 -ในแตละงานตองมีผูรับผิดชอบอยางนอย 2 คน  เพ่ือตรวจสอบงานของกันและกันดวย 
 
ผูรับผิดชอบ 
 -หัวหนางานนั้นๆ/เจาของขอมูลนั้นๆ 
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แผนปฏิบตัทิี่ 8 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
             ขาดทักษะในการทํางาน 
 
เจาของความเสี่ยง 
               เจาของเครื่อง, เจาของโปรแกรมประยุกต, เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
             -ไมเขาใจระบบงานนั้นๆอยางถี่ถวน 
             - พื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรยังไมดีพอ 
             -โปรแกรมระบบสารสนเทศบางโปรแกรมมีรายละเอียดมากตองใชเวลาในการศึกษา 
             - มีการโยกยาย  ปรับเปลี่ยนตําแหนง 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
            - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
            - ขอมูลสารสนเทศอาจผิดพลาดไปจากความเปนจริงทําใหเสียหายตอการตัดสินใจตางๆ 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 

 - ทําการอบรมการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศท่ีปรับปรุง / จัดหาใหม  
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
            -  ทําการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถ  การทํางานของเจาหนาที ่
            -  ทําการติดตามประเมินผลความสามารถในการทํางานทุกป 
             - มีแนวทางปฏิบัติสํารองเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน 
 
ผูรับผิดชอบ 
            บุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย / หัวหนางาน 
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แผนปฏิบตัิท่ี 9 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
             ทํางานในตําแหนงท่ีไมเคยทํามากอน 
 
เจาของความเสี่ยง 
             เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
             - เปนเจาหนาที่ใหม 
             -ปรับเปลี่ยนตําแหนง 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
            - ทําใหการทํางานหยุดชะงัก 
            - ขอมูลสารสนเทศตางอาจผิดไปจากความเปนจริงทําใหเสียหายตอการตัดสินใจตางๆ 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
            - ทําการแนะนํากอนเขาทํางาน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
            - ทําการอบรมทักษะการทํางานของพนักงานเพิ่มเติม 
            - ทําการอบรมกอนมีการเปลี่ยนตําแหนงงานทุกครั้งอยางนอยตองมีการปฐมนิเทศ 
            - ทําการประเมินความสามารถในการทํางานทุกป 
            - มีแนวทางปฏิบัติสํารองเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน 
            - หามมีการทํางานแทนกันเด็ดขาด  และมีบทกําหนดลงโทษอยางชัดเจนเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน 
 
ผูรับผิดชอบ 
           บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย / หัวหนางาน 
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แผนปฏิบตัิท่ี 10 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
 ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง 
 
เจาของความเสี่ยง 
 เจาของงานนั้นๆ/เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
 -ไมเขาใจในขั้นตอนปฏิบัติ 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 -ขอมูลสารสนเทศขาดความนาเชื่อถือ 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 -จัดทําการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 -ทําการตรวจสอบอยางนอยสัปดาหละครั้ง 
 
ผูรับผิดชอบ 
 -เจาของงานนั้น 
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แผนปฏิบตัิท่ี 11 

 

คําอธิบายความเสี่ยง 
 ละเลยการปฏิบัติหนาที่ 
 
เจาของความเสี่ยง 
 เจาของงานนั้นๆ 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
 -ไมเอาใจใสในงาน 
 -มีงานมากจนทําไมทัน 
 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
 -ขอมูลสารสนเทศไมครบถวน 
 
การจัดการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 
 -ทําการตักเตือน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 -ออกมาตรการ ปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหชัดเจน 
 
ผูรับผิดชอบ 
 หัวหนางานนั้นๆ 
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สรุปแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยง 

 

 การบรหิารความสี่ยงของระบบสารสนเทศ เปนหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคนและการปฏิบัติเพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงทุกคนตองชวยกันปฏิบัติ เพราะเมื่อคนใดคนหนึ่งละเลยการปฏิบัติหนาที่นั้นอาจทําใหมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับระบบ ตนเองและผูอ่ืนและอาจทําใหผูอื่นไมสามารถปองกันความเสี่ยงได เพราะฉะนั้น
จําเปนตองสรุปภาพรวมของการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสี่ยง ดังนี ้
 

 1. ดาน Hardware 
1.1  หองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

     - ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา 
                - เลือกสถานที่ที่ยากตอการเขาถึง 

 1.2 หองปฏิบัติการไมอนุญาตใหผูอ่ืนใชเครื่องของตนเอง 
 

 2. ดาน Software 
  2.1 ซอฟแวรท่ีจัดซื้อตองมีการรับประกันการใชงาน  หรือการบริการหลังการขายจาก       
                   ผูขายเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

2.2  ซอฟแวรที่จัดซื้อมาจะตองมีการอบรมกอนการใชงานจริง 
 

 3. ดานขอมูล 
3.1  ตองมีระบบที่สามารถสํารองขอมูลไดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
3.2  ตองมีการรักษาความปลอดภัยทุกขอมูลที่มีความสําคญั 

 3.3 จํากัดสิทธิการใชงานของบุคคลที่มีสิทธิเทานั้น 
 3.4 ขอมูลที่สําคัญตองมีการเขารหัสกอนเขาถึงขอมูล 

  3.5 เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นตองทําการกูใหระบบสามารถทําการไดอยางเปนปกต ิ 
                           อยางชาไมเกิน 1 วัน 

3.6  เม่ือมคีวามสงสัยวาขอมูลนั้นๆไมมีความถูกตองตองสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
      วาขอมูลนัน้ถูกตองหรือไมเพียงใด 

 

 4. ดานบุคลากร 
  กําหนดใหมีผูดูแลระบบที่มีความสามารถตางๆดังนี ้
  4.1 ผูบริหารระบบ (System  Administrator)  มีความรูดานฮารดแวรซอรฟแวรระบบ 
        เปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ ดังนี้  

      1. บริหารและดูแลอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งเปนแมขายบริการแกหนวยตาง ๆ  
          ของสวนราชการ  
      2. ควบคุมและตรวจสอบการใชงานระบบ  
      3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การบํารุงรักษาระบบ  
      4. รักษาความปลอดภัยระบบ เชน รักษาความลับ ความคงสภาพและความพรอม 
          ใชงาน  
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           4.2  ผู จัดการฐานขอมูล (Database  Manager) มีความรูดานการจัดการฐานขอมูล      
         ระบบคอมพิวเตอรเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ดังนี ้ 

1. ควบคุมดูแลฐานขอมูล เชน การรวบรวม การเพ่ิม การเปลี่ยนแปลง การลบ  
การจัดโครงสราง  การใชงาน  การเก็บ และการเรียกดู  

         2.  เลือก  ตัดตอน และกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีเก็บในแฟมขอมูล  
        3. รักษาความปลอดภัยฐานขอมูล เชน  รักษาความลับ  ความคงสภาพ และความ   
   พรอมใชงานใหฐานขอมูล           
        4.  ตรวจสอบฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูล  
        5. ควบคุม และบริการการใชงานฐานขอมูล  
   4.3 ผูจัดการเครือขาย (Network Manager)  มีความรูดานฮารดแวร การสื่อสารขอมูล   
        และอุปกรณในระบบเครือขายเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ดังนี้  
       1. กําหนดเลขที่อยูไอพี (IP Address) ใหคอมพิวเตอรในเครือขายของสวนราชการ   

                        โดยประสานกับหนวยงานอ่ืนๆ 
        2. กําหนดบัญชีผู ใช  (Account )  และรหัสผาน (Password) ของผู ใช ภายใน   
            เครือขายท่ีรับผิดชอบ  
        3.  ดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในสวนราชการ  
        4. ดูแลโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบเครือขาย เชน โทรศัพท   

              โมเด็ม ฮับ เปนตน 
        5. รักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย เชน  รักษาความลับ  ความคงสภาพ และ 
            ความพรอมใชงานใหระบบเครือขาย             

 

 5. ความเสี่ยงดานหนาที่การปฏิบัต ิ
                              a. จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบสารสนเทศท่ีใชงาน 
        b. ทุกหนาที่การปฏิบัติงานตองมีผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน 
           c. หัวหนางานตองตรวจสอบ กระตุนใหผูปฏบิัติทํางานตามหนาที่อยางเครงครัด. 
 

********************************** 


