แผนบริหารความเสี่ยงทางดานระบบขอมูลสารสนเทศ
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การ
ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานภายในองคกร
ทั้งการจัดเก็บขอมูล การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมี
ความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไมแนนอนที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึง
จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยง
ใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกรวิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง แลวกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
โดยตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
2. เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศใหมี
เสถียรภาพ และมีความพรอมสําหรับการใชงาน
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง และสามารถแกไขสถานการณไดอยาง
ทันทวงที กรณีเกิดสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
บริบท (Context)
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และไดนําระบบบริการ
ผูปวยโดยใชฐานขอมูลตั้งแตป 2548 โดยเริ่มตนดวยโปรแกรม mrecord โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยบริษัท Pssolution จํากัด ทีจังหวัด.เชียงใหม และป 2552 ไดเปลี่ยนมาใชโปรแกรม HOSxP โดย
เหมือนกันทั้งจังหวัด ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟแวร

นิยาม ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการ
บริหารงานของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการบริหาร
นิยาม ระบบสารสนเทศ
คือ ระบบขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การไหลขอมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร และการนําเสนอสารสนเทศ
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
1. Hardware หมายถึง อุปกรณตางๆที่กระทํากับขอมูล เอกสาร ทั้งที่เปนอุปกรณ
คอมพิวเตอรและไมใชคอมพิวเตอร
2. Software หมายถึง ชุดคําสั่งที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
3. บุคลากร หมายถึง กลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ คือ เปนผูนํา จัดการ
ขอมูลและนําผลลัพธออกจากระบบคอมพิวเตอร
4. ขอมูลและแฟมขอมูล หมายถึงขอมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไวในชวงเวลาหนึ่ง
5. หนาที่การปฏิบัติงาน หมายถึงคําสั่งหรือกฎเกณฑที่ใชในการทํางานของระบบ
องคประกอบของระบบสารสนเทศ
องคกร โครงสรางขององคกรระบบสารสนเทศจะทําหนาที่ในการสนับสนุนการทํางานของ
องคกรโดยรวม ไมวาจะเปนฝายตางๆขององคกร
บุคลากร บุคลาการที่ใชระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรที่ทํางานรวมกัน บุคลากร
ที่ตองการปอนขอมูลไปยังระบบเพื่อสงตอไปยังคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี อุปกรณที่ทําหนาที่ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อสงตอไปยังบุคลากรที่ใช
ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ องคประกอบของระบบสารสนเทศที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการบริหาร จึงประกอบดวย
องคประกอบของทั้งสองระบบรวมกัน

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนราชการตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดย
ตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ โดย
สามารถฟนฟูระบบสารสนเทศและการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Backup and
Recovery)
2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)
3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย(Security) ของระบบฐานขอมูล
4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access Rights)
การตอบสนองความเสี่ยง
เมื่อความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลวผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการ
ดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได และตนทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่
จะไดรับเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ
ใหอยูในชวงที่องคกรสามารถยอมรับได(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสีย่ งมี 4 ประการ
คือ
1.การหลีกเลี่ยง (Terminate) เปนวิธีการที่งายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง คือ การเลือก
ที่จะไมรับความเสี่ยงไวเลย อาจหยุดดําเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดความ
เสียหายได การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อพบวาผลประโยชนที่จะไดรับนั้นไมคุมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจึง
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากหนวยงาน
เลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น โดยมิไดคิดทบทวนถึงผลที่จะไดรับ นํามาซึ่งการเสียโอกาส
ของหนวยงานได
2.การยอมรับ (Take) เปนการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไวเอง
โดยไมทําอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมา เนื่องจากเห็นวาโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะเกิด
ความเสียหายอยูในวิสัยที่หนวยงานยอมรับได หรือไมคุมคาสําหรับคาใชจายในการสรางระบบในการ
จัดการหรือปองกันความเสี่ยง เชน การกําหนด User/Password ในการเขาใชงานระบบเครือขาย
ใหกับหัวหนางาน เมื่อหัวหนางานไดUser/Password ที่ทางศูนยคอมฯ ออกใหแลว อาจจะบอกให
ผูใตบังคับบัญชาของตนทราบ User/Passwordดังกลาว และเมื่อผูใตบังคับบัญชาทราบ
User/Password ของหัวหนางาน อาจจะเก็บไวคนเดียวหรือนําไปบอกใหบุคคลอื่นทราบตอ ซึ่งใน
กรณีนี้จะเกิดความเสี่ยงในการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขาสูระบบเครือขาย ซึ่งทางศูนยคอมฯ
ตองยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดUser/Password ใหม ใหกับ
หัวหนางาน เปนตน

3.การควบคุม (Treat) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม
เพื่อหาทางปองกันมิใหมีความเสียหายเกิดขึ้น เปนการลดโอกาสหรือจํานวนครั้งของความเสียหายที่
จะเกิด หากเราไมสามารถปองกันไมใหความเสี่ยงเกิดขึ้นได ก็ควรขจัดใหหมดไป หรือลดความรุนแรง
ของความเสี่ยงลงโดยมีการจัดทําแผนหรือมาตรการควบคุมขึ้น อาจกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไว
ลวงหนา ทั้งนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การปองกันการเกิดความสูญเสีย และการ
ควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้น
การปองกันการเกิดความสูญเสีย เปนวิธีการที่พยายามจะลดความถี่ของการเกิดความสูญเสีย
ก็คือการหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการปองกันไมใหความสูญเสียเกิดขึ้น เชน การติดตั้งระบบ
ปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall) เพื่อเปนการปองกันการถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขา
สูระบบเครือขายเปนการปองกันบุคคล ไวรัส มิใหเขาถึงหรือสรางความเสียหายแกขอมูลหรือการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร เปนตน
การควบคุมขนาดของความสูญเสีย เปนวิธีการที่พยายามจะลดความรุนแรงของความสูญเสีย
เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแลว เชน การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง อุปกรณเตือนไฟไหม เชน เครื่อง
ตรวจจับควันเครื่องตรวจจับความรอน หรือสัญญาณเตือนภัย เพื่อปองกันหรือระงับเหตุไฟไหมได
ทันเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุการณไฟไหมหอง Server เพื่อเปนการลดความสูญเสียของอุปกรณภายใน
หอง Server ใหมีความเสียหายนอยที่สุด หรือไมเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการทํางานของ
ระบบเครือขาย เปนตน
4.การถายโอน (Transfer) การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน
อุปกรณเครือขายเมื่อซื้อมาแลวมีระยะประกันภัยเพียงหนึ่งป เพื่อเปนการรับมือในกรณีที่อุปกรณ
เครือขายไมทํางาน องคกรอาจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญาการบํารุงรักษาหลังการขายเปนการ
เพิ่มเติม
ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยที่จะเกิดความเสียหายกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมการแพทย ไดแก
1. ปจจัยภายนอก ไดแก
1.1 ภัยธรรมชาติ และการเกิดสถานการณความไมสงบที่กระทําตออาคารสถานที่ตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือ เครื่องแมขายหลัก (Server) ของระบบฐานขอมูล ไดแก ไฟไหม ภัยพิบัติ
1.2 การขโมยอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
1.3 การขํารุดเสียหายของตัวเครื่องประมวลผลหลัก หรือแมขายหลัก (Server) จากการเคลื่อนยาย
หรืออื่นๆ
1.4 ระบบการสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรหลักเสียหาย/ ขัดของ
1.5 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ ไฟฟาดับ
2. ปจจัยภายใน ไดแก
2.1 ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย
2.2 การถูกไวรัส (Virus) ทําลายฐานขอมูล และโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ
2.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขาสูระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับ
อนุญาต

การประเมินความเสียหาย
1. ความเสียหายที่เกิดผลเสียหายรายแรงที่สุด ซึ่งจะทําใหตองหยุดระบบประมวลผลทั้งระบบลงไดแก
ภัยธรรมชาติ ตัวเครื่องประมวลผลหลักหรือแมขายเสียหาย (Server) และระบบฐานขอมูลหลักถูก
ทําลายเสียหายจากไวรัส
2. ความเสียหายที่เกิดผลเสียหายแจะตองหยุดระบบชั่วขณะ ไดแก การถูกเจาะเขาระบบฐานขอมูล
ระบบสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรขัดของ และกระแสไฟฟาขัดของ
การติดตามและรายงานผล
กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการหรือการตรวจสอบใหผูกํากับดูแล
ทราบเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันทีที่สามารถ
ดําเนินการไดในทุกกรณีตามที่ระบุ
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีการกําหนดนโยบายและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด โดยใชซอฟตแวร เพื่อปองกันการโจมตีและบุกรุกเขามายัง
เครือขายโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัสและFirewall เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่อยูในระบบ
เครือขายของโรงพยาบาล ไดรับความปลอดภัย และปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครือขายทั้งหมด ปจจุบันเครือขายของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ มีการกําหนดให
ใชหมายเลข IP Address ประจําหนวยงานแบบ Private เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกและ
รวดเร็วตอการบริหารจัดการระบบ กรณีเกิดปญหาการใชงาน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เปนการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยการวางแผนความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยงดานตางๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยง
เพื่อหาวาความเสี่ยงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

การประเมินความเสี่ยง
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง 5 ดาน
ลําดับ ความเสี่ยง
สาเหตุ
1
ความเสี่ยงดาน Hardware
1.1 อุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย
- หมดอายุการใชงาน
- มีการใชงานหนัก
- สภาวะแวดลอม
(ไฟฟา,อากาศ)
1.2 ระบบเครือขายมีปญหา
- อุปกรณเครือขายเสียหาย
- ผูใหบริการเครือขายขัดของ
2

ความเสี่ยงดาน Software
2.1Software ไมสามารถทํางานได

3

ความเสี่ยงดานบุคลากร
3.1 ขาดทักษะในการทํางาน
3.2 ไมใชหนาที่หลักที่รับผิดชอบ

ผลกระทบ
ไมสามารถทํางาน
ตอไปได
ไมสามารถใชบริการผาน
เครือขายได

- ระบบปฏิบัติการเสียหาย
- Software มีการทํางาน
ผิดพลาด
- Virus /Hacker /Spyware

ไมสามารถใหบริการได

-ไมเขาใจระบบงานนั้นๆ
อยางถี่ถวน
-ปรับเปลี่ยนตําแหนง
-ทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน

งานที่ไดไมมี ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
งานอาจผิดพลาด

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง 5 ดาน(ตอ)
ลําดับ ความเสี่ยง
สาเหตุ
4
ความเสี่ยงดานขอมูล
4.1 ขอมูลถูกทําลาย / สูญหาย
- Hardware เสีย
- การปฏิบัติงานผิดพลาด
- ผูไมหวังดี
4.2 ขอมูลผิดพลาด

ไมมีขอมูลเพื่อนําไปใชงาน

-เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ผิดพลาด
-โปรแกรมทํางานผิดพลาด
-ขาดอุปกรณปองกันขอมูลที่ดี
-ขาดการตรวจสอบ
-ขาดบุคลากรที่มีความรูอยาง
แทจริง

ไมสามารถนําขอมูลไปใช
เพื่อการตัดสินใจได

ความเสี่ยงดานหนาที่การปฏิบัติ
5.1ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง

ไมเขาใจในขั้นตอนปฏิบัติ

ไมสามารถทํางานไดหรือ
งานมีความผิดพลาด

5.2 ละเลยการปฏิบัติ

ไมเอาใจใสในงาน

งานไมมีประสิทธิภาพ

4.3 ความปลอดภัยของขอมูล

5

ผลกระทบ

- อาจทําใหขอมูลเสียหาย
- ขอมูลรั่วไหล

แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ
ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ
ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม
1. ความเสี่ยงดานความเสียหายของ
ระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ
1.1 ระบบฐานขอมูล/โปรแกรมที่
ใหบริการเกิดความเสียหาย

1.2 ขอมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ
บันทึกขอมูล (Hard disk) ชํารุด

แนวทางการ
ควบคุม

ระยะเวลา
เริ่มตน/
สิ้นสุด

- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบอัตโนมัติ
- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบไม
อัตโนมัติ
- ทดสอบการกูคืน
ฐานขอมูล และ
ระบบสารสนเทศ
- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบอัตโนมัติ
- จัดทําการสํารอง
ขอมูลแบบไม
อัตโนมัติ
- ทดสอบการกูคืน
ฐานขอมูล
และ
ระบบสารสนเทศ

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

ปงบประมาณ

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

หมายเหตุ

ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ
ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม

แนวทางการ
ควบคุม

ระยะเวลา
เริ่มตน/
สิ้นสุด

ปงบประมาณ

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. ความเสี่ยงดานภัยพิบัตริ ะบบ
สารสนเทศ
2.1 ไฟไหมหอง Server

- ตรวจสอบความ
- ทุกวันที่ 30
พรอมของการใชงาน ก.ย.ของทุกป
อุปกรณดับเพลิง
2.2 ระบบเครือขายสื่อสารหลักเสียหาย/ - ตรวจสอบระบบ
- ทุก 3 เดือน
ขัดของ
เครือขายสื่อสาร
หลัก
3. ความเสี่ยงดานความมั่นคง และ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
3.1 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ไฟฟาดับ

- ตรวจสอบระบบ
สํารองไฟฟา (UPS)

3.2 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขา - ตรวจสอบระบบ
สูระบบประมวลผลของเครื่อง Server
ปองกันการบุกรุก
ระบบเครือขาย
(Firewall)
3.3 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack)
- ตรวจสอบระบบ
ระบบฐานขอมูล
ปองกันการบุกรุก
ระบบเครือขาย
(Firewall)

- ทุกวันที่ 30
ก.ย.ของทุกป
- ทุกวันที่ 1
และ 16 ของ
ทุกเดือน
- ทุกวันที่ 1
และ 16 ของ
ทุกเดือน












หมายเหตุ

ตารางที่ 2 แผนการดูแลจัดการรักษาและแกไขปญหาระบบขอมูลสารสนเทศ
ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม
3.4 ขาดเครื่องมือปองกันหรือตรวจจับ
ไวรัส
4. ความเสี่ยงดานสิทธิการใชงานของ
ผูใชงานในแตละระดับ
4.1 การเขาใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในองคกรโดยไมไดรับ
อนุญาต
5. อุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย

แนวทางการ
ควบคุม
มีโปรแกรมปองกัน
ไวรัสและUpdate
ฐานขอมูลไวรัส

ปงบประมาณ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
เริ่มตน/
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สิ้นสุด
สัปดาหละ 1
ครั้ง

- กําหนดสิทธิ์ในการ - เมื่อแตงตั้ง
เขาถึงขอมูล
/โยกยาย /
ลาออก /
เกษียณอายุ
ราชการ

5.1 คอมพิวเตอรไมสามารถไมสามารถใช - บํารุงรักษา
สัปดาหละ 1
งานได
คอมพิวเตอร เชน
ครัง้
เปาฝุน สแกน
ฮารดดิสค disk
cleanup และ disk
defragmenter

