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๑. นิยาม
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบขอมูลขาวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีนําเอาเทคโนโลยี

ของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของระบบสื่อสาร มาชวยในการสรางระบบสารสนเทศท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสามารถนํามาใชในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา และควบคุม ซึ่งมีองคประกอบดังนี้

๑) ระบบคอมพิวเตอร (Computer System )
๒) ระบบสื่อสาร (Communication System )
๓) ระบบสารสนเทศ (Information System )

“ภัยคุกคาม” หมายถึง อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ โดยคน สิ่งตางๆ หรือเหตุการณ
อ่ืนๆ ท้ังเจตนาและไมเจตนา อันเปนเหตุทําใหขอมูล ขาวสารของระบบสารสนเทศเสียหาย ถูกทําลายปฏิเสธ
การทํางาน หรือ ถูกโจรกรรมขอมูล

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสของการเกิดภัยในรูปแบบตาง ๆ ตอระบบสารสนเทศ ซึ่งความรุนแรงท่ี
เกิดอาจมีระดับความเสี่ยงไมเทากัน

“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการวิเคราะหระบบสารสนเทศ รวมท้ังผลกระทบจาก
การเสียหายของระบบสารสนเทศ หรือการสูญเสียความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมใหระบบสารสนเทศ
ตอไป

“ระบบสื่อสาร” หมายถึง ระบบท่ีใชในการรับ - สง และเปนสื่อกลางในระบบสื่อสารท่ีใชการสงผาน
ขอมูล ท้ังระบบทางสาย และระบบไรสาย รวมท้ังอุปกรณอ่ืนๆ เชน ฮับ สวิชชิ่ง เราทเตอร  เปนตน

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวย Hardware, Software และ People ware ท่ี
ใชประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศ

“สารสนเทศ” หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล ใหมีความหมาย โดยผาน
การประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือภาพกราฟฟก ใหเปนระบบท่ี
ผูใชสามารถเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง แผนภูมิ และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การ
วางแผนการตัดสินใจ และอ่ืน ๆ

“พื้นท่ีใชงานระบบสารสนเทศ” หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือ
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือเตรียมขอมูล เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร ในท่ีนี้หมายถึง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เครือขายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Network Operation Center : NOC )

“เครือขายระบบสารสนเทศ” หมายความวา การติดตอสื่อสารหรือการสงขอมูลกันระหวางระบบ
สารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน ระบบศูนยขอมูลกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารอิเล็กทรอนิกส,ระบบเตือนภัย(Warning System),ระบบอินทราเน็ต(Intranet)
,ระบบอินเทอรเน็ต (Internet), ระบบจดหมาย Electronic, ระบบการจองหองประชุม, ระบบ E-Document
,ระบบ Web Hosting และระบบสารสนเทศอยางอ่ืนท่ีจังหวัดพัฒนา เปนตน

“ผูดูแลระบบ” หมายถึง บุคลากรของกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือบุคลากรอ่ืน ท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศของจังหวัด
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๒. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันระบบสารสนเทศ เปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนชอง

ทางการติดตอสื่อสารท่ีสําคัญ และมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอสื่อสาร ถายโอนและสืบคน
ขอมูลเปนไปดวยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชงานในกระบวนการปฏิบัติราชการ  เพ่ือตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาของประชาชนมากข้ึน ทําใหระบบสารสนเทศมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติ
ราชการในปจจุบัน ดวยสภาพแวดลอมตาง ๆ  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดภัยคุกคาม
ตอระบบสารสนเทศมากยิ่งข้ึน ท้ังภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ตลอดจน ผูคุกคามระบบสารสนเทศ (Hacker) รวมท้ัง
ไวรัส หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงตอการถูกทําลาย หรือทําใหเสียหาย
หรือถูกโจรกรรมขอมูลมากข้ึนไปดวย ดังนั้น แมภัยคุกคามระบบสารสนเทศ จะยังไมเกิดข้ึน แตก็อาจเกิดข้ึนได
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอระบบสารสนเทศ ทําใหไมสามารถใชงาน หรือเสียหายบางสวน หรือท้ังหมด ใน
ขณะเดียวกันความรุนแรงของภัยคุกคาม ท้ังภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยมีแนวโนมวา
จะมีความรุนแรงและความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน

จากเหตุผลท่ีการปฏิบัติราชการ พ่ึงพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ทําใหมีความจําเปนท่ีตองมี
มาตรการปองกันและแกไขปญหา กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับความเสียหาย เพ่ือใหสามารถใชงาน
หรือฟนฟู หรือเพ่ิมศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพในการใชงานสูงสุด
๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือใหผูดูแลระบบสารสนเทศ และ เจาหนาท่ีกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนหนวยงานท่ีใหบริการชองทางการสื่อสาร สามารถดําเนินการ
ปองกัน ปรับเปลี่ยน และฟนฟูระบบสารสนเทศท่ีไมปกติ คืนสูสภาวะปกติท่ีสามารถใชงานได

๓.๒ เพ่ือกําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของไวลวงหนา เพ่ือจะไดไมเกิดความสับสน
ในสภาวะไมปกติ และมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน

๓.๓ เพ่ือเตรียมการประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๓.๔ เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุดเพ่ือลดความเสียหายหรือฟนฟูสถานะของระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดโดยเร็วท่ีสุด
๓.๕ เพ่ือสรางความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา กรณีภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศและกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. เปาหมาย
๔.๑ ขอกําหนดวาดวยการรักษาความปลอดภัยการใชงานระบบเครือขายสารสนเทศ
๔.๒ คูมือการปฏิบัติงานในการสํารองขอมูล การบํารุงรักษาระบบเครือขายสารสนเทศ
๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาและฟนฟูระบบ กรณีระบบสารสนเทศไดรับ

ความเสียหายจากภัยคุกคาม
๔.๔ ซักซอมการแกไขปญหาและฟนฟูระบบสารสนเทศในภาวะประสบภัยคุกคาม
๔.๕ รายงานประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
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๕. ภารกิจ
๕.๑ การปองกันภัยพิบัติใหกับระบบศูนยปฏิบัติการจังหวัด และอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
๕.๑.๑ ระบบขอมูลสารสนเทศ ๔๕ กลุมเรื่อง และระบบขอมูลสารสนเทศตัวชี้วัด ๓๒ ตัวชี้วัด
๕.๑.๒ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
๕.๑.๓ ระบบขอมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๕.๑.๔ ระบบบริหารงานบุคคล (PPIS)
๕.๑.๕ ระบบขอมูลเตือนภัย
๕.๑.๖ ระบบขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือบริหารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
๕.๑.๗ อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณคอมพิวเตอรลูกขาย
๕.๑.๘ อุปกรณสายสัญญาณและตัวตอเชื่อมสัญญาณ
๕.๑.๙ หองศูนยขอมูลกลางจังหวัด
๕.๑.๑๐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ อ่ืนๆ

๕.๒ ระบบการปองกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความม่ันคง
๕.๒.๑ จัดใหมีโปรแกรมปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบการเขาสูระบบฐานขอมูลของอุปกรณ

คอมพิวเตอรแมขายควบคูกับการติดตั้งอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) ประจําอุปกรณ
คอมพิวเตอรแมขาย

๕.๒.๒ จัดทําระบบสํารองฐานขอมูล ดังนี้
๑. สํารองขอมูลโดยระบบ Backup Tape
๒. สํารองขอมูลโดย DVD
๓. สํารองขอมูลโดยระบบ Harddisk โดยการสํารองขอมูลแยกออกจากขอมูลหลักและเก็บ

รักษาไวในอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายเดียวกัน
๔. สํารองขอมูลในระบบ Harddisk และเก็บรักษาไวในอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายสํารอง

ท้ังนี้ในสวนการเก็บรักษาขอมูลท่ีสํารองไวโดยระบบการ Backup Tape และ DVD ใหกําหนดเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ

๕. สํารองขอมูลโดยการเคลื่อนยายฐานขอมูลท้ังหมดจากศูนยขอมูลกลางจังหวัดถายโอน
ขอมูลไปท่ีศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนแมขายตนทางฐานขอมูลท้ังประเทศ
๖. แนวทางการปฏิบัติ

๖.๑ ออกประกาศจังหวัด เพ่ือจัดทําขอกําหนดวาดวยการรักษาความปลอดภัยการใชงานระบบ
เครือขายสารสนเทศ

๖.๒ จัดทําคูมือการสํารองขอมูล และบํารุงรักษาระบบเครือขายสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ผนวก ก)

๖.๓ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาและฟนฟูระบบสารสนเทศท่ีเสียหายจากภัยคุกคาม
(ผนวก ข)

๖.๔ ซักซอมการแกไขปญหาและฟนฟูระบบสารสนเทศในภาวะประสบภัยคุกคาม
๖.๕ จัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเปนประจําทุกป ปละ ๑ ครั้ง เสนอ

ผูวาราชการจังหวัดทราบ
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ผนวก ก.

คูมือการสํารองขอมูลและบํารุงรักษาเครือขายสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. การสํารองขอมูล :
๑.๑ ตารางปฏิบัติงานการสํารองขอมูล

ท่ี
เครื่อง

Server computer หมาย
เลข

กําหนดการสํารองขอมูล
รายเดือน รายวัน

HARDWARE เวลา HARDWARE เวลา
๑ Web server ๒ HDD: EXT วันสิ้น

เดือน
DATABASE ๒๔.๐๐

น.
๒ Application server ๓ HDD: EXT วันสิ้น

เดือน
DATABASE ๒๔.๐๐

น.
๓ Database server ๑ HDD: RAID &

IDE
วันสิ้น
เดือน

DATABASE ๒๔.๐๐
น.

๑.๒ การสํารองขอมูลในสวนของ Operating System : ใหดําเนินการสํารองดวย DVD หรือเม่ือมีการ
Install Application หรือ UPDATE Operation System ใหดําเนินการสํารองดวย DVD ทันที ทุกครั้ง
๒. การบํารุงรักษา :

๒.๑ ตารางปฏิบัติงานการบํารุงรักษา :

ท่ี
เครื่อง

Server Computer หมายเลข

กําหนดการบํารุงรักษารายเดือน

ทุกวัน
ทุกเสารหรืออาทิตยสุดทายของ

เดือน
ปดระบบ ตรวจสอบ

๑ Web server ๒ ตรวจสอบการ
ทํางาน

ทําความ
สะอาด

Log file &
Hardware

๒ Application server ๓ ตรวจสอบการ
ทํางาน

ทําความ
สะอาด

Log file &
Hardware

๓ Database server ๑ ตรวจสอบการ
ทํางาน

ทําความ
สะอาด

Log file &
Hardware

๖ อุปกรณเครือขายและ
สายสัญญาณ

๖ ตรวจสอบการ
ทํางาน

ทําความ
สะอาด

Log file &
Hardware

๒.๒ กรณีท่ีตรวจพบวา Hardware หรือ Soft Ware ชํารุดเสียหาย บางสวนหรือท้ังหมด หรือมี
แนวโนมวาจะเปนเหตุใหระบบสารสนเทศไมสามารถใชงานไดบางสวนหรือท้ังหมด ใหผูดูแลระบบเครือขาย
สารสนเทศดําเนินการแกไขทันที แลวรายงานใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดทราบ
๓. การซักซอมการฟนสภาพระบบและขอมูล (Restore)

ใหดําเนินการซักซอมเปนประจําทุกระยะเวลา ๒ เดือน
๔. ใหผูดูแลระบบสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินตามขอ ๑-๓ และเจาหนาท่ีของกลุมงานขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนผูชวยในการปฏิบัติงาน

....................................................



ผนวก ข.

แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาและฟนฟูระบบ

๑. การเผชิญเหตุเม่ือไดรับแจงหรือประสบเหตุภัยพิบัติ
ใหประเมินสถานการณ วาเหตุดังกลาวท่ีมีแนวโนมวาจะเปนอันตรายตอระบบสารสนเทศและอยูใน

สถานการณท่ีสามารถเคลื่อนยายไดหรือไมอยางไร
๑.๑ กรณีท่ีสามารถเคลื่อนยายอุปกรณไดทัน ใหดําเนินการเคลื่อนยายอุปกรณตามลําดับความสําคัญไป

ไว ในท่ีท่ีเห็นวาปลอดภัย และจัดเจาหนาท่ีไวคอยดูแล
๑.๒ กรณีท่ีไมสามารถเคลื่อนยายอุปกรณได ใหดําเนินการเคลื่อนยายเฉพาะ DATA Back Up

ตามลําดับความสําคัญ

๒. การเผชิญเหตุผูบุกรุก
เม่ือพบวามีการบุกรุกเครือขายใหดําเนินการปดระบบ ตรวจสอบความเสียหาย และขอบกพรอง แลว

ดําเนินการแกไข หรือขจัดขอบกพรอง ท้ังท่ีเครื่องคอมพิวเตอร, Software และ Policy ของ Firewall

๓. การฟนฟูระบบ
๓.๑ ตรวจสอบความเสียหายและฟนฟูระบบสื่อสารขอมูล

(กรณีเสนทางการสื่อสารขอมูลเสียหาย)ใหดําเนินการปรับใชเครือขายหลักของกระทรวงมหาดไทย
หากมีการเสียหายใหปรับระบบไปใชของเครือขายรองโครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูล เชื่อมโยงหนวยงาน
ภาครัฐ (GIN)

๓.๒ ตรวจสอบความเสียหายและฟนฟูระบบสารสนเทศ
(๓.๒.๑) กรณีอุปกรณ & เครื่องคอมพิวเตอรเครือขายเสียหายท้ังหมดหรือบางสวนใหจัดหามาใชงาน

ทดแทนเปนการชั่วคราว เพ่ือใหระบบสามารถใชการไดโดยเร็ว โดยอาจขอยืมจากสถานศึกษาหรือภาคเอกชนท่ี
ใหการสนับสนุนได

(๓.๒.๒) กรณีระบบสารสนเทศเสียหายบางสวนหรือท้ังหมด ใหดําเนินการ Restore ระบบปฏิบัติการ
และขอมูล

..................................................



ผนวก ค.

รายช่ือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
นางปรียา ปาลิโพธิ รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรอียุธยา ท่ีไดรับมอบหมาย เปน

CIO ( Chief of Information officer )

ผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศ
๑. นายนพพร แสงสรอย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นายสมพงษ  ลุนาบุตร นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

เจาหนาท่ีกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ผูชวยในการปฏิบัติงาน)
๑. นางจรัญญา  ศรีไพร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นายฉัตรมงคล ผดุงวงศ นายชางไฟฟาชํานาญงาน
๓. นางสาวณัฏฐนันท  ทองนุน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นางสาวธนิษฐา  พงษจันทร เจาหนาท่ีวิเคราะหประเมินผลและบันทึกขอมูล
๕. นางสาวปราณี คําทอน เจาหนาท่ีวิเคราะหประเมินผลและบันทึกขอมูล

..................................................



ผนวก ง.

แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ท่ีอาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ท่ี ภัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน/
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

๑ การเขาถึงขอมูลจากบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต
๑.๑ เฝาระวังการลักลอบเจาะ

ขอมูล
ต.ค.๕๔ – ก.ย.
๕๕

จํานวนครั้งการ
ซักซอมการฟน
สภาพระบบและ
ขอมูล

๒ ครั้ง/เดือน นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

๒ การถูกจูโจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร
๒.๑ เผยแพรแนวทางปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอรใหกับ
สวนราชการ

มี.ค.๕๕ จํานวนชองทางท่ี
เผยแพร

๒ ชองทาง นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

๒.๒ สรุปผลการดําเนินงาน
การปองกันไวรัส
คอมพิวเตอรของสวน
ราชการ

มี.ค. , ก.ย.๕๕ จํานวนครั้ง ๒ ครั้ง นายนพพร  แสงสรอย

๓ การจัดวางตําแหนงคอมพิวเตอรท่ีไมเหมาะสม
๓.๑ ตรวจสอบการจัดวาง

คอมพิวเตอรในศูนย
POC ใหเหมาะสม

มี.ค. ๕๕ จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง นายนพพร  แสงสรอย

๔ ภัยจากอัคคีภัย
๔.๑ ตรวจสอบความ

เรียบรอยหอง POCหลัง
๑๖.๓๐ น.
- ปดอุปกรณตอพวง
ไฟฟา
- สลับแอรใชงาน

ระหวางหองทํางานและ
หองเก็บServer

ต.ค.๕๔ – ก.ย.
๕๕

จํานวนวัน ทุกวนั นางจรัญญา  ศรีไพร
นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ
นายนพพร  แสงสรอย
นางสาวณัฏฐนันท  ทองนุน

๔.๒ ซอมแผนปองกันอัคคีภัย
หอง POC

เม.ย.๕๕,ก.ย.๕๕ จํานวนครั้ง ๒ ครั้ง นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ

๔.๓ ตรวจสภาพแอร และ
บํารุงรักษาใหใชงานไดดี

ต.ค.๕๔ – ก.ย.
๕๕

จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ

๕ ภัยจากน้ําทวม
๕.๑ สํารวจหลังคา

ฝาเพดานไมใหชํารุด
ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง นายฉัตรมงคล  ผดุงวงศ
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