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กรมสุ ขภาพจิต
สํานัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/ศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
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คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพ
อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต

บันทึกการแก้ไขนับตั้งแต่ เริ่มใช้
ฉบับที่ แก้ไขครั้งที่
ประกาศใช้
00
00
1 มิถุนายน 2548
01
00
1 กรกฎาคม 2548
01
01
26 สิ งหาคม 2548

01

02

1 ธันวาคม 2548

01
01

03
04

1 เมษายน 2549
1 กรกฎาคม 2549

รายละเอียด
เริ่ มใช้ฉบับร่ าง
ประกาศใช้
แก้ไขครั้งที่ 1 หัวข้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/2 ขอบเขต/3 คําจํากัดความ/
4 ผู้รั บ ผิ ด ชอบ/5 ข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง/6 ขั้น ตอนปฏิ บ ัติ ง าน/7
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แก้ไ ขครั้ งที่ 2 การค้น หาความเสี่ ย งฯ การประเมิ น ความเสี่ ย ง การ
ประเมินผล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน/7 การควบคุมการบันทึก/8
แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 5, ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน 7.2.4 และภาคผนวก
- แก้ไขเลขรหัสระเบียบปฏิบตั ิเป็ นของกรมสุ ขภาพจิต
- 6.2 การค้นหาความเสี่ ยง เพิม่ เติมข้อ 6.2.1.4
- แก้ไขข้อ 7.1.1 และ 7.3.2
- 7.2.4 การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญลงใน Databank เพิ่มเติม กรณี ศูนย์
สุ ขภาพจิต หน้า 7-8
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01
01

05
06

1 มกราคม 2550
1 กรกฎาคม 2550

01

07

1 มกราคม 2551

01
01
01

08
09
10

1 กรกฎาคม 2551
1 ธันวาคม 2551
1 มกราคม 2552

01
01

11
12

1 มกราคม 2553
1 มกราคม 2554

01

13

23 ธันวาคม 2554

01

14

23 ธันวาคม 2554

รายละเอียด
- แก้ไขแผนการดําเนินงานฯ (0804-402-009)
- 8. การควบคุมเอกสาร เพิ่มข้อ 8. แบบฟอร์มฯ
- แก้ไขแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาคผนวก
- 6.2.1 หน้า 4 แก้เป็ น ทุก 3 เดือน
- 6.4.3 หน้า 5 แก้หวั ข้อการแบ่งแยกความเสี่ ยงฯ
- 6.5.2 หน้า 5 แก้คน้ หาความเสี่ ยงทุก 3 เดือน
- แก้ไขตั้งแต่ 3.คําจํากัดความ
- หัวข้อ 7.3.2.2 , 8. การควบคุมเอกสาร
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ขอบเขต, กรควบคุมเอกสารหน้า 10
- เพิ่มเติมหัวข้อที่ 7.2.2.2.5 กรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิ้ ว
- หัวข้อ 5.1 แก้ไข ISO 9001:2000 เป็ น ISO 9001:2008
- หัวข้อ 6.1.1 เพิ่มข้อความ “ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง
ประจํากรม”
- แก้ไขแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาคผนวก
- แก้ไขคําจํากัดความ
- 6.2 แก้ไขรายละเอียดการค้นหาความเสี่ ยง
- 6.3 แก้ไขรายละเอียดการประเมินความเสี่ ยง
- 6.4 แก้ไขรายละเอียดการจัดการความเสี่ ยง (Action to Manage Risk)
- 6.5 แก้ไขรายละเอียดการประเมินผล (Evaluation)
- 7.2.2.2.2 แก้ไขรายละเอียดการตรวจจับ Virus Computer
- 7.2.2.2.5 กรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์กระเป๋ าหิ้ว
- 7.2.4 การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ(ตามภารกิจ) ลงใน Databank
- แก้ไขแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาคผนวก
แก้ไขหัวข้อที่
- 6.3.1 การควบคุมความเสี ยหาย
6.3.1.1 ดําเนินการนิเทศหรื อประชุมชี้แจง
6.3.1.2 การเข้าถึง Data Center และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- แก้ไ ข 7.2.2.4 การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ สํ า คัญ (ตามภารกิ จ ) ลงใน
Databank เป็ น Data Center
- แก้ไขแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาคผนวก
เพิ่มเติมหัวข้อที่
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5.2 กฎระเบียบ
5.2.1 พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
5.2.2 พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6.2 การค้นหาความเสี่ ยง
- 6.2.5 ด้านการสํารวจและจัดทําคําขอครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
- 6.2.6 การติดตั้งและปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus
Computer
- 6.2.7 การบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
- 6.3.1 การควบคุมความเสี ยหาย
6.3.1.6 ตรวจสอบว่าคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของ
แต่ละหน่วยงาน ได้มีการสํารวจและจัดทําคําของบประมาณ
6.3.1.7
ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้งานในระบบเครื อ ข่าย
คอมพิวเตอร์ ข องแต่ล ะหน่ วยงานได้มี การติ ดตั้งและปฏิ บ ัติตามวิธี
ปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus Computer
6.3.1.8
ตรวจสอบว่าผูร้ ับผิดชอบในการดูแลระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบตั ิตามวิธีการบริ หาร
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
6.5 การประเมินผล (Evaluation) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมจะดํา เนิ น การ
จัดการประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงฯ ปี ละ 1 ครั้ง
7.2 วิธีปฏิบตั ิ
- 7.2.2.1.3 กรณี เจ้าหน้าที่นาํ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวมาใช้
ปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน
- 7.2.2.5 การบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน หัวข้อ
7.2.2.5.1 การควบคุมห้อง Server
7.2.2.5.2 การควบคุ ม ดูแลและบํารุ งรั ก ษาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
7.2.2.5.3 การควบคุ มการสํารองข้อ มูลสําหรั บเครื่ อ ง
Server
7.2.2.5.4 การควบคุมผูใ้ ช้บริ การ
7.2.2.5.5 การยกเลิกการเข้าใช้งานในระบบเครื อข่าย
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รายละเอียด
7.2.2.5.6 การวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- 7.2.2.6 การติดตั้งและปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus
Computer
เพิ่มเติมหัวข้อที่

กลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
7.2.1.1.1 ประเภทของงานการควบคุมห้อง Server
7.2.1.1.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.1.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.1.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.1.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.2.1
ประเภทของการควบคุมดูแลและบํารุ งรั กษาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์(Server)
7.2.1.2.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.2.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.2.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.2.5 แบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ

กลุ่มสํ านัก/กอง/ศูนย์ สุขภาพจิต
7.2.1.2.6 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
7.2.1.2.7 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.2.8 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.2.9 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.2.10 แบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.3.1 ประเภทของข้อมูลการควบคุมการสํารองข้อมูลสําหรับ
เครื่ อง Server
7.2.1.3.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.3.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.3.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.3.5 แบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.3.6 วิธีการ Backup โดยใช้โปรแกรม
7.2.1.3.7 อุปกรณ์ที่ใช้ Backup
7.2.1.3.8 สถานที่จดั เก็บ
กลุ่มสํานัก/กอง/ศูนย์สุขภาพจิต
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7.2.1.3.9 ประเภทของข้อมูล
7.2.1.3.10 ประเภทของ Server
7.2.1.3.11 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.3.12 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.3.13 วิธีการ Backup
7.2.1.3.14 อุปกรณ์ที่ใช้ Backup
7.2.1.3.15 สถานที่จดั เก็บ
7.2.1.4.1 วิธีปฏิบตั ิในการวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
7.2.1.4.2 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.4.3 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.4.4 แบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.5.1 ประเภทของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
7.2.1.5.2 วิธีปฏิบตั ิในการควบคุมผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
7.2.1.5.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.5.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.7.1 ประเภทของการยกเลิกการเข้าใช้งานระบบเครื อข่าย
7.2.1.7.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.7.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.7.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.7.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.8.1 การปรับปรุ งทะเบียนผูใ้ ช้บริ การ
7.2.1.8.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.8.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.8.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.8.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.9.1 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการบํารุ งรักษา
7.2.1.9.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.9.2.1 การทําความสะอาด
7.2.1.9.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.9.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.10.1 ประเภทของการติดตั้งและปฏิ บตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการ
ป้ องกัน Virus computer
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ฉบับที่
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แก้ไขครั้งที่
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ประกาศใช้
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12 มีนาคม 2556
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7.2.1.10.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.10.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.10.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.11.1 ประเภทของการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ
7.2.1.11.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.11.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.11.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
7.2.1.11.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ
- แก้ไขแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาคผนวก
ประกาศใช้
แก้ไขรายชื่อ
- ศูนย์สารสนเทศ เป็ น กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
- กองแผนงาน เป็ น สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
เพิ่มเติมหัวข้อที่
7.2.1.1.2 วิธีปฏิบตั ิ (4) Administrator ประจําวันหรื อผูท้ ี่
Administrator มอบหมาย
7.2.1.2.2 วิธีปฏิบตั ิ (4) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น สายเชื่อมต่อ, อุปกรณ์เครื อข่าย เช่น Switch, Hub,
Access Point
7.2.1.2.5 แบบฟอร์ มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ : แบบบันทึกการดูแล
บํารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของกรมสุ ขภาพจิ ตหรื อ
ตามที่หน่วยงานกําหนด
7.2.1.3.2 วิธีปฏิบตั ิ (1) หรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดูแลและ
สํารองฐานข้อมูล
7.2.1.3.6 วิธีการ Backup โดยใช้โปรแกรม (2) Tools อื่นตามความ
เหมาะสม
7.2.1.4.1 วิธีปฏิบตั ิ (5) ตรวจสอบสถานะของ System Resource
CPU Usage ใช้ไปแล้วร้อยละเท่าไร หรื อแสดงลักษณะ
อื่นที่บ่งบอกสถานะและระดับการใช้งาน
7.2.1.6.1. ผูข้ อใช้บริ การบันทึกขอมี User Name และ Password เพื่อ
เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการๆ เป็ นผูล้ งนามอนุญาต
7.2.1.7.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ ประมาณเดือนกันยายน
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7.2.1.10.5.2 ในวิธีปฏิบตั ิ เรื่ อง การตรวจจับ Virus computer เมื่อ
ดําเนิ นการ Scan virus ให้เลือกกด View หรื อ Capture
ผลไว้
ประกาศใช้
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1

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมกระบวนงานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

2

ขอบเขต
2.1 ครอบคลุมถึง ทุกหน่วยงานที่อยูใ่ นขอบเขตของระบบบริ หารคุณภาพของกรมสุ ขภาพจิต ตามที่ระบุใน
คู่มือคุณภาพ
2.2 ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง (Action to Manage Risk)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และการประเมินผล (Evaluation)

3

คําจํากัดความ
3.1 ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความสู ญเสี ยหรื อสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
3.2 บุ ค ลากรทุ ก คน หมายถึ ง ผูใ้ ช้ง านคอมพิว เตอร์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ข องหน่ วยงานกรม
สุ ขภาพจิต
3.3 คณะทํางานของหน่ วยงาน หมายถึง คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารประจําหน่วยงาน
3.4 กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานของกอง/สํานัก/สถาบัน/ โรงพยาบาล/ศูนย์ ใน
สังกัดกรมสุ ขภาพจิตที่ทาํ หน้าที่ในการดูแลระบบข้อมูลและ/หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงาน
3.5 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบงานซึ่ งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน
เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ซึ่ งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ลูกข่าย ระบบเชื่อมต่อ
สัญญาณ และระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ในตึกสํานักงานกรมสุ ขภาพจิตหรื อหน่วยงานสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
3.6 ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีหน้าที่
ดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน
3.7 Hardware หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาํ มารวมกันเข้าให้กลายเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3
หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้ นพิมพ์ (Key board) หน่วยความจํา เช่น Chip จานบันทึก
(Hard disk) และหน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ (Monitor) เครื่ องพิมพ์ (Printer) ฯลฯ นอกนี้ ยงั มีอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ เช่น Modem Switch เป็ นต้น
3.8 Software หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อชุดคําสั่งต่าง ๆ ที่ทาํ ให้คอมพิวเตอร์ ทาํ งานได้ ซึ่ ง
นํามาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
3.9 อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ทาํ งานร่ วมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ UPS
(เครื่ องควบคุม และสํารองไฟฟ้ าสําหรับคอมพิวเตอร์ ) SCANNER อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแก่
ระบบ ฯลฯ
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3.10 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อ
ศูนย์ขอ้ มูล เช่น หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อหัวหน้าศูนย์ขอ้ มูล ผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย ผูช้ ่วยผูด้ ูแล
ระบบอื่นๆ และบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านข้อมูล ตามคําสั่งแต่งตั้งของสํานัก กอง โรงพยาบาล สถาบัน
ศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
3.11 การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center หมายถึง การนําข้อมูลที่สาํ คัญตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานไปจัดเก็บไว้ในเครื่ อง Server กลางของหน่วยงาน เช่น กรณี กรมสุ ขภาพจิต การบันทึก
ข้อมูลที่สาํ คัญ ลงใน Data bank , โรงพยาบาล/สถาบัน การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริ การแก่ผปู้ ่ วย
จิตเวช, ศูนย์สุขภาพจิต การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญตามภารกิจ ลงใน เครื่ องคอมพิวเตอร์ กลาง
4.

ผู้รับผิดชอบ
4.1 อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
4.2 ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารคุณภาพ (QMR)
4.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4.4 คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

5.

ข้ อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 มาตรฐาน
ได้แก่ ISO 9001:2008 ข้อกําหนด 8.5.3
5.2 กฎระเบียบ
5.2.1 พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
5.2.2 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

6.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.1 อธิบดีกรมสุ ขภาพจิตหรื อผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน ลงนามในเอกสาร ดังนี้
6.1.1 คําสั่งแต่งตั้งผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากรมหรื อประจําของแต่ละหน่วยงาน
เป็ นผูจ้ ดั การความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
6.1.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของแต่ละหน่วยงาน
6.1.3 อนุมตั ิแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่วยงาน
6.2

การค้ นหาความเสี่ ยง
ผูแ้ ทนคณะทํา งานบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของแต่ ล ะ
หน่วยงาน ดําเนินการค้นหาความเสี่ ยงในหน่วยงานของตนเอง ทุก 6 เดือน ดังนี้
6.2.1 ด้ านการมีตวั ตนในระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงาน
กรณี มีข้อสงสัย-ต้องการคําอธิ บายหรื อพบความไม่สอดคล้องในการปฏิ บตั ิ โปรดแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าของท่านทราบทันที
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กรมสุ ขภาพจิต
ฉบับที่ 01 แก้ไขครั้งที่ 19
ระเบียบปฏิบัติที่ : 0800-301-004
ประกาศใช้ : 1 มิถุนายน 2557
เรื่อง การบริหารความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หน้ า 10 / 31
Standard Operating Procedure

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.1.1 ตรวจสอบการมีตวั ตนในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เป็ นผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องมี Username และ Password ของ
ตนเอง ในการ Logon เข้าสู่ ระบบเครื อข่าย และ Logout เมื่ อเลิกใช้งานระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
ด้ านการบันทึกข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center
6.2.2.1 ผูใ้ ช้งานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ)
ลงใน Data Center ตามคู่มือการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center
6.2.2.2 ผูแ้ ทนคณะทํางานของแต่ละหน่วยงาน จะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ(ข้อ 7.2.1.11) ในแบบรายงานการประเมินความเสี่ ยงการบันทึกข้อมูล
ที่สาํ คัญลงใน Data Center (0804-402-011) โดยให้ผแู้ ทนคณะทํางานของแต่ละหน่วยงาน เขียน
ผลสรุ ปในตอนท้ายของเอกสาร ว่า ทําการค้นหาความเสี่ ยงตรวจจํานวนกี่คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจํานวนกี่คน คิดเป็ นร้อยละเท่าไร และเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้ ีวดั และเป้ าหมายแล้ว
ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น ตามที่ ก าํ หนดในดัช นี ช้ ี ว ดั และเป้ าหมายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ข้อ 9.2) หรื อไม่
ด้ านการกําหนดชื่อผู้รับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
6.2.3.1 ตรวจสอบรายชื่ อผูร้ ั บผิดชอบในการดูแลและบํารุ งรั กษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ต่ ล ะเครื่ อ งให้ ต รงกับ ความเป็ นจริ ง ในปั จ จุ บ ัน ทั้ง ชื่ อ หนัง สื อ แต่ ง ตั้ง หรื อ
มอบหมายซึ่ งลงนามโดยหัวหน้าส่ วนราชการ
ด้ านการดูแลและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
6.2.4.1 ตรวจสอบผูร้ ับผิดชอบในการดูแลและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ ได้มีการปฏิบตั ิตามวิธี
ปฏิบตั ิในงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรายงานผลการปฏิบตั ิตาม ข้อ 7.2.1.9
6.2.4.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินในแบบรายงานการประเมินความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิ ต (0804-402-014) โดยให้ผแู้ ทน
คณะทํางานของแต่ละหน่วยงาน เขียนผลสรุ ปในตอนท้ายของเอกสาร ว่า ทําการค้นหาความ
เสี่ ยงจํานวนทั้งหมดกี่เครื่ อง ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวนกี่เครื่ อง คิดเป็ นร้อยละเท่าไร และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้ ีวดั และเป้ าหมายแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาํ หนดในดัชนีช้ ีวดั
และเป้ าหมายการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ข้อ 9.2) หรื อไม่
ด้ านการสํ ารวจและจัดทําคําขอครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
6.2.5.1 ตรวจสอบว่าคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่ วยงาน ได้มีการสํารวจ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามแบบสํารวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารหน่วยงานสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
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6.2.6

6.2.7

6.2.5.2 ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทําคําของบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆเพื่อการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (โดยเฉพาะครุ ภ ัณฑ์ที่ มี อ ายุก ารใช้ง านเกิ น 5 ปี ) เสนอต่ อ
ผูอ้ าํ นวยการของแต่ละหน่วยงาน
การติดตั้งและปฏิบัตติ ามวิธีปฏิบัตใิ นการป้ องกัน Virus Computer
6.2.6.1 ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้งานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละหน่วยงานได้มีการติดตั้ง
และปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus Computer ตลอดจนมีการบันทึกผลการติดตั้ง
และปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus Computer ตามข้อ 7.2.1.10
การบริหารเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงาน
6.2.7.1 ตรวจสอบว่าผูร้ ับผิดชอบในการดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละหน่วยงาน
ได้ปฏิบตั ิตามวิธีการบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน (ข้อ 7.2.2.5) การควบคุมห้อง
Server, การควบคุม ดูแลและบํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server), การควบคุมการ
สํารองข้อมูลสําหรับเครื่ อง Server, การควบคุมผูใ้ ช้บริ การ, การวิเคราะห์ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์)
6.2.7.2 ได้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในรายการกิจกรรมที่ปฏิบตั ิภายในห้อง Server ใน
แบบบันทึกขอเข้าห้อง Server 0804-401-028 หรื อแบบบันทึกอื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนด

ผูแ้ ทนคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน จัดทําบัญชีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต (0804-402-015) และจัดส่ งเอกสารรหัส 0804-402-011,
0804-402-014 และ 0804-402-015 ที่ดาํ เนินการเรี ยบร้อยแล้ว ให้กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ กรม
สุ ขภาพจิต และผูจ้ ดั การความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน
6.3

การประเมินความเสี่ ยง
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ทําการนิเทศงานหรื อประชุม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่วยงานสังกัดกรม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ดังนี้
6.3.1 การควบคุมความเสี ยหาย
6.3.1.1
ดําเนิ นการนิ เทศงานหรื อประชุมชี้แจงข้อมูล/คําแนะนําการใช้งานระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานที่เหมาะสมในขณะเวลานั้นๆ ให้แก่ผแู้ ทนคณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบตั ิในแนวทาง
เดียวกัน
6.3.1.2 ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการเข้าถึง Data Center ของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทาํ การ Logon เข้าสู่ ระบบเครื อข่าย และ Logout เมื่อเลิกใช้
งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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6.3.1.3 ให้แสดงการจัดเก็บข้อมูลที่สาํ คัญ(ตามภารกิจ)ใน Data Center ตามวิธีปฏิบตั ิในการ
บันทึ กข้อมูลที่ สําคัญ (ข้อ 7.2.2.4) จากนั้นบันทึ กการตรวจสอบในรายงานการประเมิ นความ
เสี่ ยงการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญลงใน Databank (0804-402-011) ของแต่ละหน่วยงาน
6.3.1.4
ตรวจสอบการบํารุ งรักษาฯและบันทึกการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในงานบํารุ งรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ข้อ 7.2.2.2)
6.3.1.5 ตรวจสอบรายชื่อผูร้ ับผิดชอบในการดูแลและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ต่ ล ะเครื่ อ งให้ ต รงกับ ความเป็ นจริ ง ในปั จ จุ บ ัน ทั้ง ชื่ อ หนัง สื อ แต่ ง ตั้ง หรื อ
มอบหมายซึ่ งลงนามโดยหัวหน้าส่ วนราชการ และชื่อที่ติดไว้แต่ละเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
วิธีสุ่มเลือกเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมาณ 3 – 5 เครื่ องในแต่ละหน่วยงาน จากนั้น
บันทึ กการตรวจสอบในรายงานการประเมิ นความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต (0804-402-014) ของแต่ละหน่วยงาน
6.3.1.6 ตรวจสอบว่าคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน ได้มีการสํารวจและ
จัดทําคําของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจากแหล่งเงินต่างๆ ตามแบบ
สํารวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหน่วยงานสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
6.3.1.7 ตรวจสอบว่าผูใ้ ช้งานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละหน่วยงานได้มีการติดตั้ง
และปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus Computer ตลอดจนมีการบันทึกผลการป้ องกัน
Virus Computer ตามข้อ 7.2.2.6
6.3.1.8 ตรวจสอบว่าผูร้ ับผิดชอบในการดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละหน่วยงาน
ได้ปฏิบตั ิตามวิธีการบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน (ข้อ 7.2.1.1 การควบคุมห้อง
Server, ข้อ 7.2.1.2 การควบคุม ดูแลและบํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server), ข้อ
7.2.1.3 การควบคุมการสํารองข้อมูลสําหรับเครื่ อง Server, ข้อ 7.2.1.6 การควบคุมผูใ้ ช้บริ การ,
ข้อ 7.2.1.4 การวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์)
6.3.2

จัดทําบัญชี ความเสี่ ยง (Risk profile) เมื่อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม ดําเนิ นการตรวจประเมินความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงานเรี ยบร้อยแล้ว จะ
รายงาน
6.3.2.1 รายงานผลการตรวจประเมินในบัญชีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต (0804-402-015) ของแต่ละหน่วยงาน
6.3.2.2 จัดทํารายงานการค้นหาความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรม
สุ ขภาพจิต (0804-402-013)
6.3.2.3 เสนอประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของกรม เพื่อลงนามกํากับในรายงานการค้นหาความเสี่ ยงฯ (0804-402-013)
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6.4

การจัดการความเสี่ ยง (Action to Manage Risk)
เมื่ อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่ วยงาน
รายงานผลการตรวจประเมินในบัญชีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่วยงาน
ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของหน่ ว ยงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่ วยงานจะเสนอให้
ผูจ้ ดั การความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯแจ้งให้แต่ละหน่วยงาน ทราบและพิจารณาหาทางเลือกใน
การจัดการกับความเสี่ ยง ดังนี้
6.4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk avoidance) โดยชี้แจงให้แก่ผแู้ ทนคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯ
และบุคลากรในฝ่ าย / กลุ่มงานที่คน้ พบความเสี่ ยงฯ ให้ดาํ เนินการแก้ไขโดยด่วน
6.4.2 การป้ องกันความเสี่ ยง (Risk prevention) ผูแ้ ทนคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯ ของแต่ละ
หน่ วยงานจะดําเนิ นการชี้ แจงและฝึ กปฏิบตั ิให้แก่บุคลากรทุกคนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละ
หน่วยงาน โดยดําเนินการป้ องกันความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามวิธี
ปฏิบตั ิ ข้อ 7.2
6.4.3 การแบ่งแยกความเสี่ ยง (Risk segregation) เมื่อแต่ละหน่วยงานมีการค้นพบความเสี่ ยงฯ จะ
ดําเนินการแบ่งแยกความเสี่ ยงฯ ตามบัญชีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คือ การควบคุมผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ , การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center,
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , การสํารวจและจัดทําคําขอครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ , การ
ติ ดตั้งและปฏิ บตั ิ ตามวิธีปฏิ บตั ิ ในการป้ องกัน Virus Computer, การบริ หารเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
6.4.4 คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน จัดทําหนังสื อเวียนเรื่ อง ขอให้ดาํ เนิ นการ
จัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยแจ้งหน่ วยงานที่พบประเด็น
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญในรายงานการค้นหาความเสี่ ยงฯ (0804-402-013) และแนบสําเนารายงานการ
ค้นหาความเสี่ ยงฯ (0804-402-013) ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ลงนามแล้ว ไปพร้อมด้วย

6.5

การประเมินผล (Evaluation)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมจะ
ดําเนินการจัดการประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงฯ ปี ละ 1 ครั้ง โดยเชิญประชุม คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงฯ และคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของกรม ดําเนิ นการวิเคราะห์และประเมิ นความเสี่ ยง
ดังนี้
6.5.1 รับทราบผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา พร้อมทั้งร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ความเสี่ ยงที่พบ
6.5.2 ทบทวนและปรั บ ปรุ งระเบี ย บปฏิ บ ัติ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ งและเหมาะสมกับ ปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
กรณี มีข้อสงสัย-ต้องการคําอธิ บายหรื อพบความไม่สอดคล้องในการปฏิ บตั ิ โปรดแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าของท่านทราบทันที
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6.5.3

7.

ให้ผแู้ ทนคณะทํางานฯของแต่ละหน่ วยงาน เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบบริ หารความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น พร้อมทั้ง
เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีปฏิบตั ิ การกําหนดดัชนีช้ ีวดั เป้ าหมาย และ/หรื อ รายชื่อคณะทํางาน
ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานในช่วงเวลานั้นๆ

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
7.1 ระเบียบปฏิบตั ิ ได้แก่ ที่ 0804-301-004 เรื่ อง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 วิธีปฏิบตั ิ
ได้แก่
7.2.1 วิธีปฏิบตั ิงานควบคุมความเสี่ ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมสุ ขภาพจิต
ดังนี้

กลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
7.2.1.1 การควบคุมห้ อง Server
7.2.1.1.1 ประเภทของงาน การควบคุมห้อง Server แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) ห้องศูนย์ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
(2) จัดกั้นพื้นที่เป็ นการเฉพาะ
7.2.1.1.2 วิธีปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ าํ นวยการของแต่ละหน่วยงาน ลงนามในเอกสารมอบหมายหรื อคําสั่ง
แต่งตั้งหรื อกําหนดตารางการปฏิบตั ิงานของ Administrator ประจําวัน ให้มี
หน้าที่ควบคุมดูแลห้อง Server ตลอดจนการปฏิบตั ิการดูแลเครื่ อง Server
(2) กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานประกาศเขตพื้นที่หา้ ม
บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณห้อง Server ให้ชดั เจน
เช่น การขีดเส้นสี แสดงสัญลักษณ์ไว้หน้าประตูเข้าห้อง หรื อมีกุญแจ Key card
ในการเข้าออกห้อง Server หรื อสัญลักษณ์อย่างอื่นเช่น นําตูม้ ากั้น ฯลฯ
(3) กรณี บุคคลภายนอกหรื อบุคคลอื่นนอกเหนื อจาก Administrator ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละวัน มีความจําเป็ นต้องเข้าไปภายในห้อง Server จะต้อง
ขออนุญาตจาก Administrator ประจําวัน และจะต้องลงชื่อในรายการกิจกรรม
ที่ปฏิบตั ิภายในห้อง Server ในแบบบันทึกขอเข้าห้อง Server 0804-401-028
หรื อแบบบันทึกอื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนด
(4) Administrator ประจําวันหรื อผูท้ ี่ Administrator มอบหมายจะต้องเข้าไป
พร้อมกับบุคคลภายนอกในการเข้าปฏิบตั ิงานภายในห้อง Server ด้วยทุกครั้ง
(5) กรณี ที่ตอ้ งอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าห้อง Server เช่น ทําความสะอาด
ห้อง , ตรวจเช็คและ Maintenance ระบบงานที่ห้อง Server เช่น ซ่ อม/
ปรั บปรุ งระบบไฟฟ้ า เครื่ องปรั บอากาศ เพิ่มเติ มอุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
กรณี มีข้อสงสัย-ต้องการคําอธิ บายหรื อพบความไม่สอดคล้องในการปฏิ บตั ิ โปรดแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าของท่านทราบทันที
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เช่น Fiber Optic,สาย UTP, Switching, Router, Modem เป็ นต้น จะต้องลงชื่อ
ในแบบบันทึก 0804-401-028 หรื อแบบบันทึกอื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนด
7.2.1.1.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ ทุกวันทําการ หรื อทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบตั ิงานภายในห้อง
Server
7.2.1.1.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ ช่วงเช้าของวันทําการ
7.2.1.1.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ แบบบันทึก 0804-401-028 หรื อแบบบันทึกอื่นๆ ที่
หน่วยงานกําหนด
7.2.1.2 การควบคุม ดูแลและบํารุ งรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (Server) โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มหน่วยงาน คือ

- กรมสุ ขภาพจิต / สถาบัน / โรงพยาบาลในสั งกัดกรมสุ ขภาพจิต
7.2.1.2.1 ประเภทของ Server แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) Server ที่สาํ คัญ
(2) Server ทัว่ ไป
7.2.1.2.2 วิธีปฏิบตั ิ
(1) Administrator ประจําวัน มีหน้าที่ปฏิบตั ิการดูแลและบํารุ งรักษาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ( เช่น Data Center,
Proxy Server, 1667, Web Server, Database Server, Mail Server ฯลฯ ) และ
อุปกรณ์บริ หารจัดการเครื อข่าย
(2) ตรวจสอบการทํางานของเครื่ อง ดูไฟแจ้งเตือนสถานะทํางานทุกวันทําการ
(3) ทําความสะอาดภายนอกสัปดาห์ละครั้ง อาจใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่ น
(4) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายเชื่อมต่อ, อุปกรณ์
เครื อข่าย เช่น Switch, Hub, Access Point, UPS ฯลฯ (UPS ต้องทดสอบปิ ด
ไฟ ซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ )
(5) ตรวจสอบสถานการณ์ทาํ งานของเครื่ อง Server ผ่านระบบเครื อข่าย โดย
ทดสอบการเชื่อมต่อจากเครื่ องลูกข่ายเข้ามาที่เครื่ อง Server และ ทดสอบการ
เชื่อมต่อจาก Server ไปยัง Web site อื่นๆ ที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การดูแลของ Web
Server หน่วยงาน
(6) ทดสอบสถานการณ์ทาํ งานของเครื่ อง Server จากต่างเครื อข่าย (กรณี ที่มี
มากกว่า 1 เครื อข่าย)
(7) ตรวจสอบ/ปรั บ ปรุ งโปรแกรมป้ องกัน Virus ทุ กสัปดาห์ หากเป็ น
ระบบปฏิบตั ิการ Linux ให้อพั เดตแพตช์ใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(8) ปรับปรุ งโปรแกรมอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบตั ิการ ทุก 1 เดือน
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(9) เมื่อพบข้อผิดพลาดในแต่ละ Server หรื อ Server หยุดให้บริ การ(ล่ม) ให้
ดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น หากไม่แล้วเสร็ จให้รีบแจ้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ (ผูร้ ับผิดชอบ) เพื่อหาแนวทางจัดการปั ญหาต่อไป พร้อม
บันทึกไว้เป็ นหลักฐานในแบบบันทึกขอเข้าห้อง Server (0804-401-028) หรื อ
แบบบันทึกอื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนด
(10) กรณี ปัญหาที่เกิดกับ Server หรื อ อุปกรณ์เครื อข่าย เช่น Switch, Router,
Modem, สาย UTP เป็ นปั ญหาความเสี่ ยงที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ให้ทาํ ตามระเบียบพัสดุ โดยจัดจ้างช่างหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็ จ
7.2.1.2.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
(1) ทุกวันทําการ ได้แก่ ตรวจสอบการทํางานของเครื่ อง
(2) สัปดาห์ละครั้ง ได้แก่ การทําความสะอาดภายนอก ตรวจสอบ/ปรับปรุ ง
โปรแกรมป้ องกัน Virus
(3)
ทุกเดือน ได้แก่ ปรับปรุ งโปรแกรมอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบตั ิการ,
ตรวจสอบ Event Viewer
7.2.1.2.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
(1) วันหยุด
(2) ช่วงที่มีการใช้งานน้อยที่สุด
7.2.1.2.5 แบบฟอร์ มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ : แบบบันทึกการดูแลบํารุ งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสุ ขภาพจิตหรื อตามที่หน่วยงานกําหนด

- กลุ่ม สํ านัก/กอง/ศูนย์ สุขภาพจิต
7.2.1.2.6 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) Server ที่สาํ คัญ
(2) Server ทัว่ ไป
7.2.1.2.7 วิธีปฏิบตั ิ
(1) Administrator ของแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ปฏิบตั ิการดูแลและบํารุ งรักษา
เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่
(2) ทําความสะอาดภายนอก 6 เดือนครั้ง
(3) ตรวจสอบสถานการณ์ทาํ งานของเครื่ อง Server ผ่านเครื อข่าย โดยทดสอบ
การเชื่อมต่อจากเครื่ องลูกข่ายเข้ามาที่เครื่ อง Server และทดสอบการเชื่อมต่อ
จาก Server ไปยัง Web site อื่นๆ ที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การดูแลของ Web Server
หน่วยงาน
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(4) ตรวจสอบ/ปรับปรุ งโปรแกรมป้ องกัน Virus ทุกสัปดาห์ เฉพาะ Windows
(5) เมื่อพบข้อผิดพลาดในแต่ละ Server หรื อ Server หยุดให้บริ การ(ล่ม)ให้
ดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น หากไม่แล้วเสร็ จให้รีบแจ้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางจัดการปัญหาต่อไป
7.2.1.2.8 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
(1) เดือนละครั้ง ได้แก่ การทําความสะอาดภายนอก
(2) ตรวจสอบ/ปรับปรุ งโปรแกรมป้ องกัน Virus สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.2.1.2.9 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
(1) วันหยุด
(2) ช่วงเวลาที่การใช้งานน้อยที่สุด
7.2.1.2.10 แบบฟอร์ มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ : แบบบันทึกการดูแลบํารุ งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสุ ขภาพจิตหรื อตามที่หน่วยงานกําหนด
7.2.1.3 การควบคุมการสํ ารองข้ อมูลสํ าหรับเครื่อง Server โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหน่วยงาน
คือ

- กรมสุ ขภาพจิต / สถาบัน / โรงพยาบาลในสั งกัดกรมสุ ขภาพจิต
7.2.1.3.1 ประเภทของข้อมูล
(1) ข้อมูลที่เป็ น Database
(2) ข้อมูลของ Web Server
7.2.1.3.2 วิธีปฏิบตั ิ
(1) มีหนังสื อแต่งตั้งผูม้ ีหน้าที่สาํ รองข้อมูลและมีคู่มือปฏิบตั ิโดยเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ปฏิบตั ิตามคู่มือการควบคุมการสํารองข้อมูล
สําหรับเครื่ อง Server ของหน่วยงาน (0804-306-002) โดย ผูม้ ีสิทธิ์ จะทํา
การสํารองข้อมูลจะต้องมีรายชื่อเป็ น Administrator ตามตารางการดูแลและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในห้อง Serve ในแต่ละเดือนหรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ดูแลและสํารองฐานข้อมูล
(2)
ผูม้ ีหน้าที่ในการสํารองข้อมูลจะต้องทําการสํารอง (Backup) ข้อมูลใน
Server ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ (เช่น Data Center, Proxy Server, 1667,
Web Server, Database Server, Mail Server ฯลฯ )
(3) ก่อนการสํารองในแต่ละครั้ง จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนว่า ข้อมูล
สมบูรณ์ดี และต้องรอให้ผใู ้ ช้งานฐานข้อมูล ได้ทาํ การ Update เรี ยบร้อยก่อน
และฐานข้อมูลไม่มีการเปิ ดใช้งาน
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(4) กรณี ที่เป็ น Database เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle, ฯลฯ ให้
ทํา การสํ า รอง (Backup) ข้อ มู ล ทุ ก วัน ทํา การ และทํา การจดบัน ทึ ก การ
ปฏิบตั ิงานไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง ตามแบบบันทึกการสํารองข้อมูลของ
หน่วยงาน ( 0804-401-010)
(5) กรณี Web Server ให้ทาํ การสํารอง (Backup) ข้อมูล 2 สัปดาห์ครั้ง หรื อทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทําการ Manual Update เดือนละครั้ง และจด
บันทึกการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง ตามแบบบันทึกการสํารองข้อมูล
( 0804-401-010) หรื อตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกําหนด
(6) สื่ อที่ใช้ในการ Backup ข้อมูลใน Server ได้แก่ แผ่น CD, แผ่น DVD, Tape
Backup , External Hard disk หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นๆ จะต้องถูก
จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถนําข้อมูลกลับมา Restore ใช้งานได้
ทันทีเมื่อเกิดความเสี่ ยงหรื อภาวะวิกฤต เช่น ถูกโจรกรรมข้อมูล , อัคคีภยั
และมีการทดสอบ Restore อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
7.2.1.3.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
(1) ทุกวันทําการ ได้แก่ การสํารอง (Backup) ข้อมูลที่เป็ น Database ถ้าเป็ น
ฐานข้อมูลคนไข้ควร Backup ทุกวัน
(2) สัปดาห์ครั้ง ได้แก่ ข้อมูลของ Web Server หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
(3) ทุกเดือน ได้แก่ ข้อมูลของ Web Server ในลักษณะ Manual Update
7.2.1.3.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
(1) วันหยุด
(2) ช่วงที่มีการใช้งานน้อยที่สุด
7.2.1.3.5 แบบฟอร์ มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ : แบบบันทึกการสํารองข้อมูล ( 0804-401010)
7.2.1.3.6 วิธีการ Backup โดยใช้โปรแกรม
(1) Schedule
(2) Tools อื่นตามความเหมาะสม
(3) Manual
7.2.1.3.7 อุปกรณ์ที่ใช้ Backup
(1) External Hard disk
(2) Tape
(3) DVD
(4) เครื่ องคอมพิวเตอร์
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7.2.1.3.8 สถานที่จดั เก็บ : จะต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถนําข้อมูลกลับมา
Restore ใช้งานได้ทนั ทีเมื่อเกิดความเสี่ ยงหรื อภาวะวิกฤต เช่น ถูกโจรกรรมข้อมูล
, อัคคีภยั

- กลุ่ม สํ านัก/กอง/ศูนย์ สุขภาพจิต
7.2.1.3.9 ประเภทของข้อมูล
(1) Application
(2) ข้อมูลที่เป็ น Database
(3) ข้อมูลของ Web Server
7.2.1.3.10 ประเภทของ Server
(1) Server ที่หน่วยงานใช้ของกรมฯ
(2) Sever ของหน่วยงานที่ฝากกรมฯดูแล
7.2.1.3.11 วิธีปฏิบตั ิ
(1) Administrator ของแต่ละหน่วยงานปฏิบตั ิการสํารองข้อมูล Application,
Database, Web Server ของแต่ละหน่วยงาน
(2) กรณี เป็ น Application ให้ทาํ การสํารองข้อมูลไว้ 2 สําเนา ไว้ที่สื่อที่ใช้ในการ
Backup ได้แก่ แผ่น CD , แผ่น DVD, Tape Backup, External Hard disk ฯลฯ
(3) กรณี Database เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle, ฯลฯ ให้ทาํ การ
สํารอง(Backup)ข้อมูล ไว้ที่สื่อที่ใช้ในการ Backup ได้แก่ แผ่น CD , แผ่น
DVD, Tape Backup, External Hard disk ฯลฯ
(4) กรณี Web Server สํารอง(Backup)ข้อมูลไว้ที่สื่อที่ใช้ในการ Backup ได้แก่
แผ่น CD , แผ่น DVD, Tape Backup, External Hard disk ฯลฯ
(5) สื่ อที่ใช้ในการ (Backup)ข้อมูลใน Server ได้แก่ แผ่น CD , แผ่น DVD, Tape
Backup, External Hard disk ฯลฯ จะต้องถูกจัดเก็บไว้ที่ปลอดภัยและ
สามารถนําข้อมูลกลับมา Restore ใช้งานได้ทนั ที่เมื่อเกิดความเสี่ ยงหรื อภาวะ
วิกฤต เช่นถูกโจรกรรมข้อมูล, อัคคีภยั
7.2.1.3.12 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
(1) วันหยุด
(2) ช่วงที่มีการใช้งานน้อยที่สุด
7.2.1.3.13 วิธีการ Backup
(1) Map Drive
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(2) Manual
7.2.1.3.14 อุปกรณ์ที่ใช้ Backup
(1) External Hard disk
(2) Tape
(3) DVD
7.2.1.3.15 สถานที่จดั เก็บ : จะต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถนําข้อมูลกลับมา
Restore ใช้งานได้ทนั ทีเมื่อเกิดความเสี่ ยงหรื อภาวะวิกฤต เช่น ถูกโจรกรรมข้อมูล
, อัคคีภยั
7.2.1.4 การวิเคราะห์ ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
7.2.1.4.1 วิธีปฏิบตั ิ
(1) ดําเนินการวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ชนิด Client ที่มีการ Fix IP Address
(2) ใช้โปรแกรม Internet Browser ในการวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โดยเข้าไปที่ Address ตามที่หน่วยงานกําหนด
(3) ใส่ User Name และ Password ตามที่กาํ หนด
(4) ที่หน้าจอของโปรแกรม ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์วา่ เข้าสู่ ระบบได้
หรื อไม่ และระบบช้าหรื อไม่
(5) ตรวจสอบสถานะของ System Resource CPU Usage ใช้ไปแล้วร้อยละ
เท่าไร หรื อดูจาก Gauge (Meter) ว่าชี้ในช่วงใด (สี เขียว หรื อ สี เหลือง หรื อ สี
แดง) หรื อแสดงลักษณะอื่นที่บ่งบอกสถานะและระดับการใช้งาน
- Memory Usage ใช้ไปแล้วร้อยละเท่าไร หรื อดูจาก Gauge (Meter) ว่าชี้
ในช่วงใด (สี เขียว หรื อ สี เหลือง หรื อ สี แดง) หรื อแสดงลักษณะอื่นที่บ่ง
บอกสถานะและระดับการใช้งาน
- Fortianalyser Usage ใช้ไปแล้วร้อยละเท่าไร หรื อดูจาก Gauge (Meter) ว่า
ชี้ในช่วงใด (สี เขียว หรื อ สี เหลือง หรื อ สี แดง)
(6) ตรวจสอบสถานะของ Top Session จะแสดง Bar chart เลือกกด Bar chart
ที่สูงสุ ดหรื อที่สนใจ จะได้ report และพิมพ์ผลของ report
(7) ตรวจสอบสถานะของ Usage จะแสดง Bar chart เลือกกด Bar chart ที่
สูงสุ ดหรื อที่สนใจ จะได้ report และพิมพ์ผลของ report
(8) ตรวจสอบสถานะของ Alert Message Console เพื่อดู Message ที่ผิดปกติ
เลือกกด Detail จะได้ report และพิมพ์ผลของ report
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(9) ตรวจสอบสถานะของ Log and Architecture เพื่อดู Protocol ที่สนใจ เช่น
Http, Https, E-mail, FTP, Log-Average, IPS- Intension Prevention System,
Event Occur เลือกกด Detail จะได้ report และพิมพ์ผลของ report
(10) ดําเนินการวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามผลจาก Report ที่ได้รับ
เสนอให้ผอู้ าํ นวยการทราบและพิจารณาเป็ นประจําทุกสัปดาห์หรื อตามความ
เหมาะสม
7.2.1.4.2 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
(1) สัปดาห์ครั้ง
7.2.1.4.3 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
(1) วันหยุด
(2) ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
7.2.1.4.4 แบบฟอร์มการบันทึกผลการปฏิบตั ิ : รายงานผลการวิเคราะห์
7.2.1.4.4.1 วิธีการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
(1) Schedule
(2) Manual
7.2.1.4.4.2 สถานที่จดั เก็บ : แฟ้ มรวบรวมผลการวิเคราะห์ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
กรณี โรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์ สุขภาพจิต การวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อาจใช้
Hardware หรื อ Software ตามบริ บทที่ แต่ละหน่ วยงานมีอยู่ โดยดําเนิ นการวิเคราะห์
ตรวจสอบสถานะของ System Resource, Top Session, สถานะของ Usage, สถานะของ Log
และจัดทํา Report เสนอให้ผอู้ าํ นวยการทราบและพิจารณาเป็ นประจําทุกสัปดาห์หรื อตาม
ความเหมาะสม
7.2.1.5 การควบคุมผู้ใช้ คอมพิวเตอร์
7.2.1.5.1 ประเภทของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) บุคลากรของหน่วยงาน
(2) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
7.2.1.5.2 วิธีปฏิบตั ิในการควบคุมผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
(1) หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูอ้ าํ นวยการของแต่ละหน่วยงาน ลงนามในหนังสื อ
มอบหมาย/กํา หนด/คํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก และรอง (ควรมี
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ข้าราชการ 1 คน) ดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วงภายใน
หน่วยงาน
(2) หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้ากลุ่มงาน ภายในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลและ
ควบคุมกํากับ ผูร้ ับผิดชอบดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ ัน ให้ปฏิบตั ิตามวิธี
ปฏิบตั ิงานบํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างสมํ่าเสมอ ตามกําหนดเวลา
(3) กรณี เจ้าหน้าที่นาํ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวมาใช้ปฏิบตั ิงานภายใน
หน่ ว ยงาน/ในระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน กํา หนดให้
ดําเนิ นการตามระเบียบปฏิบตั ิที่ : 0800-301-004 เรื่ อง การบริ หารความ
เสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เช่ น เดี ย วกับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
7.2.1.5.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ ทุกแห่ง
7.2.1.5.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
7.2.1.6 การควบคุมผู้ใช้ บริการ
7.2.1.6.1. ผูข้ อใช้บริ การบันทึกขอมี User Name และ Password เพื่อเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการๆ
เป็ นผูล้ งนามอนุญาต โดยใช้แบบฟอร์ มการขอเข้าระบบเครื อข่ายและการเข้าใช้
งานในระบบคอมพิวเตอร์ ( 0804-401-022) หรื อแบบฟอร์ มตามที่หน่ วยงาน
กําหนด
7.2.1.6.2. ผูอ้ าํ นวยการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณาอนุญาต
7.2.1.6.3. กรณี ไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ แจ้งกลับผูข้ อใช้
บริ การทราบ
7.2.1.6.4. กรณี อนุญาต เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ดําเนินการ Add user
ให้บนั ทึกลงในรายชื่อผูข้ อใช้ระบบโดยใช้แบบฟอร์ มจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเรี ยงตามลําดับตัวอักษร
7.2.1.6.5. จัดส่ ง Username และ Password ที่เป็ นความลับของแต่ละบุคคลที่สามารถเข้า
ระบบเครื อข่ายและซักซ้อมความเข้าใจเรื่ องการใช้บริ การระบบเครื อข่ายท้องถิ่น
(LAN) ของหน่วยงาน
7.2.1.7 การยกเลิกการเข้ าใช้ งานในระบบเครือข่ าย
7.2.1.7.1 ประเภทของงาน การยกเลิกการเข้าใช้งานในระบบเครื อข่าย แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
(1) บุคลากรของหน่วยงานมีการลาออก ย้ายหน่วยงาน เสี ยชีวติ ฯลฯ
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(2) บุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
7.2.1.7.2 วิธีปฏิบตั ิในการยกเลิกการเข้าใช้งานในระบบเครื อข่าย
(1) กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงาน สํารวจรายชื่อสมาชิก
โดยส่ งรายชื่ อ สมาชิ กที่ เข้า ระบบเครื อ ข่ ายฯให้แ ต่ ละหน่ วยงานตรวจสอบ
รายชื่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานจริ งปี ละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายน
(2) กรณี สมาชิ กฯในแต่ละหน่ วยงานมีการลาออก ย้ายหน่ วยงาน เสี ยชี วิต ฯลฯ
ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ าย/กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ทราบ และดําเนินการ
คัดชื่อออกหรื อปิ ดการให้บริ การ
(3) กําหนดระเบียบปฏิบตั ิเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
- กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ แจ้งรายชื่อผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาได้รับทราบ
- กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ทบทวนเรื่ องกฎ ระเบียบ บทลงโทษ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
- ตรวจสอบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสมาชิก
- หากไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดให้ปฏิบตั ิตามที่ระเบียบกําหนด
- หากปฏิบตั ิตามตามข้อกําหนด สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามระเบียบ
7.2.1.7.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
(1) ตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานจริ งปี ละ 1 ครั้ง
(2) เมื่อมีสมาชิกฯในแต่ละหน่วยงานมีการลาออก ย้ายหน่วยงาน เสี ยชีวติ ฯลฯ
7.2.1.7.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
ประมาณเดือนกันยายน หรื อเมื่อมีสมาชิกฯในแต่ละ
หน่วยงานมีการลาออก ย้ายหน่วยงาน เสี ยชีวติ ฯลฯ
7.2.1.7.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ แบบสํารวจรายชื่อสมาชิก
7.2.1.8 การปรับปรุงทะเบียนผู้ใช้ บริการในระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ (User)
7.2.1.8.1 การปรับปรุ งทะเบียนผูใ้ ช้บริ การ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
7.2.1.8.2 วิธีปฏิบตั ิ
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(1) คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงฯของแต่ละหน่วยงาน ทําการสํารวจ/ตรวจสอบ
รายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงานปี ละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายน และ
แจ้งผลการสํารวจ/ตรวจสอบ ไปยังกลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อ Update ฐานข้อมูลผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(2) กรณี User คนใดไม่ได้อยูป่ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน(ลาออก, ย้ายหน่วยงาน,
เสี ยชีวิต ฯลฯ) คณะทํางานฯ ของหน่วยงาน จะต้องแจ้ง ชื่อ-สกุลของ User
นั้นๆ ให้ชดั เจนพร้อมผลการสํารวจ/ตรวจสอบ
(3) กรณี เพิ่ม User ให้คณะทํางานฯของหน่วยงาน รวบรวมแบบฟอร์ มการขอเข้า
ใช้งานในระบบเครื อข่ายและเข้าใช้งานใน Data Bank (0804-401-022) ของ
เจ้าหน้าที่ ที่ ประสงค์ข อเข้าใช้บ ริ การระบบเครื อ ข่ายฯ (รายใหม่ ) และทํา
หนังสื อจากหน่ วยงาน เรี ยนผูอ้ าํ นวยการฯ เพื่อพิจารณาดําเนิ นการสมัค ร/
อนุญาตสิ ทธิ์ การเข้าใช้บริ การระบบเครื อข่ายฯ ต่อไป
(4) ผูใ้ ช้บริ การในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (User) ทุกคน ต้อง Logon เข้าสู่
ระบบเครื อข่ายฯ / ระบบ Data Center ของหน่วยงาน ด้วย Username และ
Password ของตนเองเท่านั้น และเมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจ ต้องทําการ Logout ทุก
ครั้ ง เพื่อป้ องกันผูอ้ ื่นแอบอ้างชื่ อ User ใช้กระทําความผิดใดๆ ในระบบ
เครื อข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet)
7.2.1.8.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ ปี ละ 1 ครั้ง
7.2.1.8.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ
ประมาณเดือนกันยายน
7.2.1.8.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ ตามแบบสํารวจ/ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร

กลุ่มผู้รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์
7.2.1.9 งานบํารุ งรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
7.2.1.9.1 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์
(1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ
(2) เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เช่า
7.2.1.9.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.9.2.1 การทําความสะอาด กําหนดให้
7.2.1.9.2.1.1 ทําความสะอาด อุปกรณ์ภายนอก
(1) ตัวเครื่ องและจอภาพ : ใช้ผา้ แห้งหรื อใช้น้ าํ ยา
เฉพาะจอภาพ เช็ดทําความสะอาด อย่างน้อยเดื อน
ละ 1 ครั้ง
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(2) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Mouse Keyboard (มีการ
เคาะฝุ่ นด้วย) UPS Printer Scanner ใช้ผา้ แห้งทํา
ความสะอาด หรื อใช้น้ าํ ยาเฉพาะ โดยทําความ
สะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7.2.1.9.2.1.2 ทําความสะอาดอุปกรณ์ภายใน
(1) ใช้วิธีการเป่ าอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ IT
หรื อจ้างหน่วยงานภายนอก
7.2.1.9.2.2 การบํารุ งรักษา Hard Disk
7.2.1.9.2.2.1
กําหนดให้ลบไฟล์ที่เป็ นไฟล์ขยะ เช่น Temporary
Files, Temporary Internet Files, Cookies Files และ
ทําการ Empty ไฟล์ใน Recycle Bin เพื่อลบอย่างถาวร
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7.2.1.9.2.2.2 กําหนดให้ ทําการตรวจสอบ/จัดระเบียบ Hard Disk
ด้วยโปรแกรม Scandisk / Disk Defragmenter ใน
System tools อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บ/เข้าถึงข้อมูล
7.2.1.9.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.9.3.1 ทําความสะอาดอุปกรณ์ภายนอก และ ภายใน อย่างน้อยเดื อนละ 1
ครั้ง
7.2.1.9.3.2 การบํารุ งรักษา Hard Disk อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7.2.1.9.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
7.2.1.9.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ
7.2.1.9.5.1 สร้าง Folder ใหม่ข้ ึนที่ Desktop ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชื่อ
“Maintenance” และภายใน Maintenance สร้าง Folder เพิ่มเติมชื่อ
“Defragmenter” แต่ในกรณี window ใหม่ ให้ capture ไว้ที่
Desktop เพื่อป้ องกัน Drive C มีปัญหา
7.2.1.9.5.2 ในวิธี ป ฏิ บ ัติ เรื่ อ ง การบํารุ ง รั ก ษา Hard Disk เมื่ อ ดําเนิ น การ
Defragmenter เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เลือกกด View เพื่อดูผลของ
การ จัดระเบียบ Hard Disk ด้วยโปรแกรม Disk Defragmenter กด
Save ไปเก็บไว้ที่ Folder Maintenance/ Defragmenter ที่สร้างไว้
โดยตั้งชื่อ File ว่า “ DDMMYYYY.txt “ ตามวันเดือนปี ที่
ดําเนินการ แต่ในกรณี window ใหม่ ให้ capture ไว้ที่ Desktop
7.2.1.10 การติดตั้งและปฏิบัตติ ามวิธีปฏิบัตใิ นการป้ องกัน Virus Computer
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7.2.1.10.1 ประเภทของงาน การติดตั้งและปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกัน Virus
Computer
7.2.1.10.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
7.2.1.10.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เช่า
7.2.1.10.1.3 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวที่นาํ มาใช้ในหน่วยงาน ยกเว้น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับระบบ LAN ของหน่วยงาน
7.2.1.10.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.10.2.1 คอมพิวเตอร์ ที่นาํ มาใช้งานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละ
หน่วยงานจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกัน Virus Computer
7.2.1.10.2.2 การตรวจจับ Virus Computer กําหนดให้
(1) Update / ตรวจสอบการ Update รายชื่อ Virus computer (Definition
Antivirus Table Files) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(2) Scan Virus แบบ Full System อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.2.1.10.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ
7.2.1.10.3.1 ติดตั้งโปรแกรมป้ องกัน Virus Computer เมื่อได้รับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
7.2.1.10.3.2 การตรวจจับ Virus Computer อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.2.1.10.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
7.2.1.10.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ โดยดําเนินการ
7.2.1.10.5.1 สร้าง Folder ใหม่ข้ ึนที่ Desktop ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชื่อ
“Maintenance” และภายใน Maintenance สร้าง Folder เพิ่มเติมชื่อ
“Scan Virus”
7.2.1.10.5.2 ในวิธีปฏิบตั ิ เรื่ อง การตรวจจับ Virus computer เมื่อดําเนิ นการ
Scan virus ให้เลือกกด View หรื อ Capture ผลไว้ เพื่อดูผลของการ
Scan Virus แบบ Full System กด Save ไปเก็บไว้ที่ Folder
Maintenance/Scan Virus ที่สร้างไว้ โดยตั้งชื่อ File ว่า “
DDMMYYYY.txt “ ตามวันเดือนปี ที่ดาํ เนินการ
7.2.1.11 การบันทึกข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center
7.2.1.11.1 ประเภทของ การบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ) กรณี
7.2.1.11.1.1 สํานัก/กอง/กลุ่ม และศูนย์สุขภาพจิตที่มีสํานักงานตั้งอยูใ่ นอาคาร
กรมสุ ขภาพจิต
7.2.1.11.1.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่มีสาํ นักงานตั้งอยูน่ อกอาคารกรมสุ ขภาพจิต
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7.2.1.11.1.3 สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
7.2.1.11.2 วิธีปฏิบตั ิ
7.2.1.11.2.1 กรณี สํานัก/กอง/กลุ่ม และศูนย์สุขภาพจิตที่มีสาํ นักงานตั้งอยูใ่ น
อาคารกรมสุ ขภาพจิต
(1) ผูใ้ ช้บริ การในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้อง Logon เข้าสู่
ระบบด้วย User name ของตนเอง
(2) Map Network Drive ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไปยัง path:
\\dmh_data1\databank ตามคู่มือการใช้งาน Data Center
(3) นําข้อมูลที่สาํ คัญตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานบันทึกเก็บ
รวมกันไว้เป็ น Folder ใน Data Bank จําแนกตามระดับของ
หน่วยงาน เช่น ฝ่ าย/กลุ่มงาน ภายใต้กอง/ สํานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ภารกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
7.2.1.11.2.2 กรณี ศนู ย์สุขภาพจิตที่มีสาํ นักงานตั้งอยูน่ อกอาคารกรมสุ ขภาพจิต
(1) ผูด้ ูแลระบบ ICT ของหน่วยงาน จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1
เครื่ อง และตั้งค่าระบบปฏิบตั ิการให้ทาํ หน้าที่เป็ น File Sharing
Server หรื อ Data Bank และรองรับการ Access เข้าใช้งานข้อมูล
ที่ จดั เก็บอยู่ภายใน (Map Drive) จากเครื่ องลูกข่ายในระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ของหน่วยงานได้
(2) ผูด้ ูแลระบบ ICT ของหน่วยงาน ควรสร้าง Folder ที่ใช้ในการ
จัด เก็บ ข้อ มู ล ที่ สํา คัญ ตามระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต
เช่น
(2.1) งานบริ หารทัว่ ไป ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานยานพาหนะ
- งานโครงสร้างพื้นฐาน
- งานดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- งานควบคุมเอกสาร
- การตรวจประเมินภายใน
(2.2) งานพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย
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- การรับนโยบายหรื อความต้องการ
- การวางแผน
- การดําเนินงาน
- การประเมินผล
- การรายงานผล
- งานโครงการพิเศษ
(2.3) การบริ หารความเสี่ ยง
- การบริ หารความเสี่ ยง
- การควบคุมความไม่สอดคล้อง
(3) ผูด้ ูแลระบบ ICT ของหน่วยงาน กําหนดระยะเวลาที่ชดั เจนใน
แต่ ล ะวัน ให้ บุ ค ลากรทุ ก คน นํา ข้อ มู ล สํ า คัญ ที่ อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบ บันทึก/จัดเก็บ ลงใน Folder ที่สร้างไว้
(4) ผูด้ ูแลระบบ ICT ของหน่วยงาน กําหนดระยะเวลาในการ Scan
Virus Computer และการสํารองข้อมูล (Back up) ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ทาํ หน้าที่เป็ น Data Bank เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่น กําหนดให้จดั เก็บในแผ่น CD หรื อ External Hard
disk ทุกวันพุธ และศุกร์ เวลา 17.00 น. เป็ นต้น
7.2.1.11.2.3 กรณี สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
(1) ให้มีการจัดทํา Data Center ตามบริ บทของหน่วยงาน
(2) กําหนดภารกิจที่สาํ คัญเพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ Data Center
(3) กําหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึง
7.2.1.11.3 ความถี่ในการปฏิบตั ิ ทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ)
7.2.1.11.4 ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
7.2.1.11.5 การบันทึกผลการปฏิบตั ิ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
7.3

แบบฟอร์ ม ได้แก่
7.3.1 แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครื อข่ายและเข้าใช้งานใน Data Bank (0804-401-022)
7.3.2 แผนการดําเนินงานบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกรมสุ ขภาพจิต
ปี งบประมาณ 2551 (0804-402-009)
7.3.3 รายงานการประเมินความเสี่ ยงการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญลงใน Databank (0804-402-011)
7.3.4
รายงานการประเมินความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต
(0804-402-014)
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7.3.5

รายงานการค้นหาความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต
(0804-402-013)
7.3.6 บัญชีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต (0804-402-015)
7.3.7 แบบบันทึกการดูแลบํารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสุ ขภาพจิต

7.4

เอกสารอืน่ ๆ
7.4.1 คู่มือการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญ (ตามภารกิจ) ลงใน Data Center

8. การควบคุมเอกสาร
ลําดับ ชื่อเอกสาร
1
แผนการดําเนิ นงานบริ หารความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารกรมสุ ขภาพจิต
2
รายงานการประเมิ นความเสี่ ยง
การบันทึ กข้อ มูลที่ สํา คัญลงใน
Databank
3
รายงานการค้ น หาความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต

4

5

6

รายงานการประเมิ นความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของกรมสุ ขภาพจิต
บัญชี ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของ
กรมสุ ขภาพจิต

แบบฟอร์ ม การขอเข้ า ระบบ
เครื อข่ า ยและเข้ า ใช้ ง านใน
Databank

รหัส
0804402009
0804402011
0804402013

สถานทีจ่ ัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาข้อมูล เจ้าหน้าที่
และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาข้อมูล เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
และสารสนเทศ เครื่ องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่ อง
กลุ่มพัฒนาข้อมูล คณะทํางาน
และสารสนเทศ บริ หาร
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่ อสาร
0804- กลุ่มพัฒนาข้อมูล เจ้าหน้าที่
402และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
014
สารสนเทศ
0804- กลุ่มพัฒนาข้อมูล คณะทํางาน
402และสารสนเทศ บริ หาร
015
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่ อสาร
0 8 0 4 - กลุ่มพัฒนาข้อมูล เจ้าหน้าที่
4 0 1 - และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
022
สารสนเทศ

การจัดเก็บ
เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลา
อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง

เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ทุกครั้งที่
ปฏิบตั ิงาน

เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ปี ละ 2 ครั้ง

เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ปี ละ 1 ครั้ง

เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ทุกครั้งที่
ปฏิบตั ิงาน

เรี ยงลําดับ
วัน/เดือน/ปี

ทุกครั้งที่
ปฏิบตั ิงาน
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ผู้เข้ าถึง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม
พั ฒ น า ข้ อ มู ล
และสารสนเทศ
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม
พั ฒ น า ข้ อ มู ล
และสารสนเทศ
คณะทํางาน
บริ หาร
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่ อสาร
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม
พั ฒ น า ข้ อ มู ล
และสารสนเทศ
คณะทํางาน
บริ หาร
ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่ อสาร
ผู ้ ใ ช้ บ ริ การใน
ระบบเครื อ ข่ า ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
(User)
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9. ภาคผนวก
9.1 ผังกระบวนงาน (Flowchart)
ไม่มี
9.2 ดัชนีช้ ีวดั และเป้ าหมายการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ลําดับ ดัชนีช้ ีวดั
เป้ าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะทํา งานบริ หารความเสี่ ย ง
1
ผูใ้ ช้บริ การในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรม ร้อยละ 85
ด้าน ICT ของแต่ละหน่วยงาน
สุ ขภาพจิตต้องมี Username และ Password ในการ
Logon เข้าสู่ระบบ
2
มี ร ายชื่ อ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลและบํา รุ ง รั ก ษา ร้อยละ 100
คณะทํา งานบริ หารความเสี่ ย ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ด้าน ICTของแต่ละหน่วยงาน
3
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้รั บ การดู แ ลและบํารุ งรั กษา ร้อยละ 85
ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ตามวิธีปฏิบตั ิที่กาํ หนด
ในการดูแลคอมพิวเตอร์
4
มี ก ารนํา ข้อ มู ล ตามภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ร้อยละ 80
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จของ
จัดเก็บไว้ใน Data Center
หน่วยงาน
5
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยได้ รั บ การดู แ ลและ ร้อยละ 100
ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
บํารุ งรักษาตามเกณฑ์ที่กาํ หนดการควบคุม Server
ใ น ก า ร ดู แ ล ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน
แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกรมสุ ขภาพจิต (0804-402-009)
กิจกรรม
1. นิ เทศงานหรื อประชุ ม
ชี้ แ จ ง ก า ร ดู แ ล แ ล ะ
บํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
2. การค้นหาความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่ อสาร

3. การประเมินความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่ อสาร
4. การจัดการความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่ อสาร
5. การประเมินผล

ตค พย ธค

มค กพ มีค เมย

พค มิย กค

สค กย

ผู้รับผิดชอบ
คณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงฯของกรม
คณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่ อ ส า ร ข อ ง แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน
คณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงฯของกรม
คณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงฯของกรม
คณะทํางานบริ หารความ
เสี่ ยงฯของกรม
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