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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ท่ีอาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

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
การวางแผนการตัดสินใจ 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
ในขณะเดียวกันความรุนแรงของภัยคุกคาม ท้ังภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยมีแนวโนม
วาจะมีความรุนแรงและความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน

จากเหตุผลท่ีการปฏิบัติราชการ พ่ึงพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ทําใหมีความจําเปนท่ีตองมี
แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือวางมาตรการปองกันและแกไขปญหา กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
ความเสียหาย เพ่ือใหสามารถใชงานหรือฟนฟู หรือเพ่ิมศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพใน
การใชงานสูงสุด
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 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ขอมูล ๔๕ กลุมเรื่อง ๓๒ ตัวชี้วัด)
๕.๑.๒ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
๕.๑.๓ ระบบขอมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๕.๑.๔ ระบบบริหารงานบุคคล (PPIS)
๕.๑.๕ ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร (EIS)
๕.๑.๖ อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณคอมพิวเตอรลูกขาย
๕.๑.๗ อุปกรณสายสัญญาณและตัวตอเชื่อมสัญญาณ
๕.๑.๘ หองศูนยขอมูลกลางจังหวัด
๕.๑.๙ 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
ทุกเสารหรืออาทิตยสุดทายของเดือน

ปดระบบ ตรวจสอบ
๑ Web server ๒ ตรวจสอบการ

ทํางาน
ทําความสะอาด Log file &

Hardware
๒ Application server ๓ ตรวจสอบการ

ทํางาน
ทําความสะอาด Log file &

Hardware
๓ Database server ๑ ตรวจสอบการ

ทํางาน
ทําความสะอาด Log file &

Hardware
๖ อุปกรณเครือขายและ

สายสัญญาณ
๖ ตรวจสอบการ

ทํางาน
ทําความสะอาด Log file &

Hardware

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

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

....................................................
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แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาและฟนฟูระบบ
๑. สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากความขัดของดานเทคนิค

๑.๑ กรณีการปองกันไวรัสลมเหลว
 กรณีถูกไวรัสหรือผูบุกรุก เพ่ือจํากัดความเสียหายท่ีอาจแพรกระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือขายใหทําการจํากัดการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย
 วิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากไวรัสท่ีระบาด
 ดําเนินการปองกันระบบเครือขายเพ่ือหยุดยั้งการระบาดของไวรัส
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องท่ีติดไวรัสและดําเนินการแกไข
 กรณีท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชไดตามปกติ ใหแจงเหตุ ใหเจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศทราบ หรือกรณีมีเหตุอันทําใหศูนยสารสนเทศ

ไมสามารถดําเนินการใหบริการดานเครือขายได ศูนยสารสนเทศจะตองประกาศใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบ

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีการปองกันไวรัสลมเหลว
กรณีการปองกันไวรัสลมเหลว

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน

สิ้นสุด

จํากัดการเชื่อมตอเขา
ระบบเครือขาย

เชนถอดสายแลนออก

วิเคราะหสาเหตุ
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ปองกันระบบ
เครือขายเพ่ือหยุดยั้ง
การระบาดของไวรัส

ตรวจสอบและติดตาม
เครื่องท่ีติดไวรัส

และดําเนินการแกไข

ผนวก ข .
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๑.๒ กรณีการปองกันผูบุกรุกลมเหลว
 กรณีท่ีมีผูบุกรุก ผูดูแลระบบตองวิเคราะหหาสาเหตุของการเขามาในระบบและผลของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการ

ตั้งคาของ Firewall
 ดําเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปดชองโหวตางๆท่ีทําใหผูบุกรุกเขามาได
 รายงานผูบริหารทราบโดยดวน

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีการปองกันผูบุกรุกลมเหลว
กรณีการปองกันผูบุกรุกลมเหลว

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายนพพร  แสงสรอย

๑.๓ กรณีการเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว
 รีบดําเนินการวิเคราะหหาจุดท่ีทําใหเกิดปญหา
 หากพบวาเปนปญหาท่ีเกิดจากสายสัญญาณใหแจงบริษัทท่ีดูแลสายสัญญาณนั้น ๆ ดําเนินการแกไขโดยดวน หากไมมีบริษัทใดเปนผูดูแลสายสัญญาณนั้น

ใหถือวาเปนสายสัญญาณของจังหวัด ใหดําเนินการจัดหาสายสัญญาณพรอมเจาหนาท่ีเขาดําเนินการแกไขโดยดวน
 หากพบวาเปนท่ีการตั้งคา หรือไมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณได ใหตรวจสอบวาเปนท่ีอุปกรณตัวใด หากพบวาอุปกรณชํารุด กรณีอยูในประกันใหสง

เปลี่ยนทันที และนําอุปกรณสํารองมาใชแทนไปกอน กรณีไมมีประกันใหหาอุปกรณสํารองมาใชแทนและจัดหาอุปกรณใหมมาทดแทนโดยดวน

เริ่มตน

สิ้นสุด

ตรวจสอบ log และการตั้งคา Firewall
เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตการเขามา

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ดําเนินการหยุดหยั้งการบุกรุก
ปดชองโหวตาง ๆ ท่ีถูกบุกรุกเขามา

รายงานผลให
ผูบริหารทราบ
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 หากพบวาเปนท่ีการตั้งคาของเครื่องนั้นหรือปญหาท่ีอุปกรณรับสัญญาณ ใหเจาของเครื่องนั้น ๆ ดําเนินการซอมใหใชงานไดดี แลวผูดูแลระบบจะ
ดําเนินการตั้งคาเพ่ือใหเขาใชงานเครือขายไดตอไป

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีการเช่ือมโยงเครือขายลมเหลว
กรณีการเช่ือมโยงเครือขายลมเหลว

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ตรวจสอบหา
สาเหตุของปญหา

แจงผูรับผิดชอบ
สายสัญญาณดําเนินการ

แกไขโดยดวน

ปญหาจาก
สายสัญญา

ณ

ไมใช

ปญหาจาก
อุปกรณ

ใช

ใช

ปญหาจากเครื่อง
ลูกขายตั้งคาไม
ถูกตอง หรือ

อุปกรณรับเสีย

ไมใช

นําอุปกรณสํารอง
มาใชแทนจนกวาจะแกไข
อุปกรณหรือจัดหาใหมได

แกไขอุปกรณใหใชงานได
และตั้งคาการเขาใชงาน

ใหมใหถูกตอง
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๑.๔ กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย
 แจงบริษัทท่ีบํารุงรักษาอุปกรณตัวนั้นทราบทันทีเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณใหโดยเร็ว หากไมมีใหรีบดําเนินการหาอุปกรณมาทดแทนโดยดวน
 นําขอมูลท่ีไดสํารองไว มากูคืนขอมูลโดยเร็ว
 ทดสอบความสมบูรณของขอมูล และแจงผูเก่ียวของกับขอมูลทราบเพ่ือตรวจสอบขอมูลท่ีสูญหาย

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย
กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
รีบจัดหาอุปกรณ
มาเปลี่ยนโดยเร็ว

นําขอมูลท่ีแบ็คอัพ
ไวมากูคืนโดนเร็ว

ตรวจสอบขอมูล
และแจงผูเก่ียวของกับชุดขอมูลทราบ

เพ่ือตรวจสอบขอมูลท่ีไดกูคืน
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๑.๕ กรณีไฟฟาขัดของ
 เครื่องแมขายมีอุปกรณ UPS ซึ่งสามารถสํารองกระแสไฟฟาได ๓๐ นาที
 หากใกลครบ ๓๐ นาทีแลว ระบบไฟฟายังไมปกติ ใหดําเนินการปดระบบเพ่ือปองกันความเสียหาย
 หากเครื่องสํารองไฟฟามีปญหา แจงบริษัทท่ีบํารุงรักษาอุปกรณทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาทดแทน หากไมมี

ใหดําเนินการแจงหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพิจารณาดําเนินการ

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีไฟฟาขัดของ
กรณีไฟฟาขัดของ

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน

สิ้นสุด

ตรวจสอบวา
อุปกรณสํารอง

ไฟฟาทํางานปกติ

แจงบริษัทท่ีบํารุงรักษา
ดําเนินการเปลี่ยน

อุปกรณ

เครื่องสํารอง
ไฟฟามีปญหา

ไมใช

ใช

หากไฟฟายังไม
กลับสูปกติใหปด
ระบบเพ่ือปองกัน

ความเสียหาย

เม่ือไฟฟากลับสูปกติ
เปดระบบและเช็คดูความ

เสียหาย

แจงหัวหนากลุมฯพิจารณา
ดําเนินการ กรณีไมมีบริษัท

ท่ีบํารุงรักษาอุปกรณ



-๗-

๒. สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยตางๆ
๒.๑ กรณีไฟไหม

 หากเกิดไฟไหมขณะปฏิบัติงานอยู ใหผูปฏิบัติงานรีบเคลื่อนยายออกภายนอกตัวอาคาร ใหผูท่ีสามารถการใชเครื่องดับเพลิงได ใชเครื่องดับเพลิงท่ีติดตั้งอยู
ทําการดับไฟ

 หากไมสามารถควบคุมไฟได ผูดูแลระบบตองรีบเคลื่อนยายอุปกรณจัดเก็บขอมูลสํารองออกภายนอกตัวอาคาร โทรแจงเหตุเพลิงไหม เบอร ๑๙๙
 หากเกิดไฟไหมขณะท่ีไมมีผูปฏิบัติงาน แลวปรากฏวาอุปกรณตางๆชํารุดเสียหาย ใหรีบดําเนินการจัดซอมหรือจัดหาอุปกรณตางๆมาเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินตอไปได และตรวจสอบวาระบบดับไฟอัตโนมัติทํางานหรือไมและดําเนินการซอมแซมระบบปองกันไฟไหมตอไป
 อบรมวิธีการใชงานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟใหกับผูปฏิบัตงิานอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีไฟไหม
กรณีไฟไหม

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
เคลื่อนยาย

อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลและขอมูล
สํารองออกนอก

อาคาร

ตรวจสอบความเสียหาย
และนําอุปกรณเขาท่ีเดิมควบคุมเพลิงได

ไมใช

ใช

ระบบปองกันไฟไหม
อัตโนมัติทํางานเพ่ือ
ปองกันความเสียหาย

ภายในศูนย POC

ตรวจสอบความเสียหาย
และจัดหาอุปกรณทดแทน
และแกไขระบบปองกันไฟ

ใหทํางานไดปกติ

รายงานผูบริหารทราบ
ความเสียหาย
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๒.๒ กรณีแผนดินไหว

 ใหผูปฏิบัติงานรีบเคลื่อนยายออกภายนอกตัวอาคาร
 ผูดูแลระบบนําขอมูลสํารอง เคลื่อนยายไปดวยหากสามารถทําได
 เม่ือเหตุการณสงบ ตรวจสอบความชํารุด เสียหาย และดําเนินการแกไขเพ่ือใหระบบสามารถดําเนินการตอไปได

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีแผนดินไหว
กรณีแผนดินไหว

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
เคลื่อนยาย

อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลและขอมูล
สํารองออกนอก

อาคาร

ตรวจสอบความเสียหาย
และนําอุปกรณเขาท่ีเดิม

รายงานผูบริหารทราบ
ความเสียหาย
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๓. สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง
๓.๑ กรณีเกิดสถานการณความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง เชน การกอการราย การชุมนุมประทวง

 กรณีท่ีไมสามารถเขามาปฏิบัติงานได ผูดูแลระบบ Remote เขามาเพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบ หากพบวาระบบไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ
แจงหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารทราบ

 หลังเหตุการณความไมสงบ ใหผูดูแลระบบและผูตรวจสอบรายการทรัพยสินตรวจสอบความชํารุด เสียหายซึ่งอาจไดรับจากเหตุการณดังกลาว หากพบ
ความชํารุดเสียหาย ใหดําเนินการติดตอบริษัทท่ีรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง
กรณีเกิดสถานการณความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
Remote เขามา

เพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ

รายงานผลหัวหนากลุมฯ
กรณีพบวาระบบไม

สามารถดําเนินการไดปกติ

ภายหลังเหตุการณสงบ
เขาตรวจสอความ

เสียหายขออุปกรณและ
แจงใหบริษัทท่ีเก่ียวของ

บํารุงรักษา
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๔. สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากการบุคคล

๔.๑ กรณีโจรกรรม
 ผูปฏิบัติงานแจงผูบังคับบัญชาใหทราบโดยดวน
 สํารวจตรวจสอบรายการทรัพยสินท่ีสูญหาย
 ผูดูแลระบบรีบดําเนินการจัดหาอุปกรณเพ่ือติดตั้งทดแทนอุปกรณเดิม และนําขอมูลท่ีไดสํารองไวกูคืน ใหผูปฏิบัติงานสามารถใชระบบงานตางๆไดโดยเร็ว

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม
กรณีโจรกรรม

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
แจงผูบริหารทราบ

ทันที
จัดหารอุปกรณสํารองมา

ติดตั้งพรอมนําขอมูล
สํารองมากูคืนระบบ

แจงผูเก่ียวของกับขอมูล
ตรวจสอบขอมูล
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๔.๒ กรณีผูปฏิบัติงานไมสามารถมาปฏิบัติงานได
 แจงผูบังคับบัญชาทราบ
 ปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการหากมีการจัดทําไว หรือติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแทนได

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณฉุกเฉิน กรณีผูปฏิบัติงานไมสามารถมาปฏิบัติงานได
กรณีผูปฏิบัติงานไมสามารถมาปฏิบัติงานได

ผูด
ูแล

ระ
บบ

เคร
ือข

าย

นายสมพงศ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

เริ่มตน สิ้นสุด
แจงผูบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามคูมือ
มีคูมือ

ปฏิบัติงาน
ใช

ไมใช
ติดตอกับบุคคลอ่ืนท่ีสามารถ

ดําเนินการแทนได
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ผนวก ค.

รายช่ือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
นายภัคพงศ ทวิพัฒน รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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. นางสาวธนิษฐา พงษจันทร เจาหนาท่ีวิเคราะหประเมินผลและบันทึกขอมูล
๓. นางสาวปราณี คําทอน เจาหนาท่ีวิเคราะหประเมินผลและบันทึกขอมูล

..................................................
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ผนวก ง.

แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ท่ีอาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ท่ี ภัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน/
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

๑ การเขาถึงขอมูลจากบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต
๑.๑ เฝาระวังการลักลอบเจาะ

ขอมูล
ต.ค.๕๕–ก.ย.๕๖ จํานวนครั้งการ

ซักซอมการฟน
สภาพระบบและ
ขอมูล

๒ ครั้ง/เดือน นายนพพร  แสงสรอย

๒ การถูกจูโจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร
๒.๑ เผยแพรแนวทางปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอรใหกับ
สวนราชการ

เม.ย.๕๖ จํานวนชองทางท่ี
เผยแพร

๒ ชองทาง นายนพพร  แสงสรอย

๒.๒ สรุปผลการดําเนินงาน
การปองกันไวรัส
คอมพิวเตอรของสวน
ราชการ

เม.ย.๕๖, ก.ย.๕๖ จํานวนครั้ง ๒ ครั้ง นายนพพร  แสงสรอย

๓ การจัดวางตําแหนงคอมพิวเตอรท่ีไมเหมาะสม
๓.๑ ตรวจสอบการจัดวาง

คอมพิวเตอรในศูนย
POC ใหเหมาะสม

เม.ย. ๕๖ จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง นายนพพร  แสงสรอย

๓.๒ ตรวจสภาพแอร และ
บํารุงรักษาใหใชงานไดดี

ต.ค.๕๕ – ก.ย.
๕๖

จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง นายสมพงษ  ลุนาบุตร

๔ ภัยจากอัคคีภัย
๔.๑ ตรวจสอบความ

เรียบรอยหอง POCหลัง
๑๖.๓๐ น.
- ปดอุปกรณตอพวง
ไฟฟา
- ตรวจสอบระบบสลับ

แอรอัตโนมัติหองเก็บ
Server

ต.ค.๕๕ – ก.ย.
๕๖

จํานวนวัน ทุกวัน นางจรัญญา  ศรีไพร
นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

๔.๒ ซอมแผนปองกันอัคคีภัย
หอง POC

เม.ย.๕๖,ก.ย.๕๖ จํานวนครั้ง ๒ ครั้ง นายสมพงษ  ลุนาบุตร

๕ ภัยจากน้ําทวม
๕.๑ สํารวจหลังคา

ฝาเพดานไมใหชํารุด
ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง นายสมพงษ  ลุนาบุตร
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ท่ี ภัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน/
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

๖ ภัยจากสัตว
๖.๑ ควบคุมดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณหอง POC
ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง นายสมพงษ  ลุนาบุตร

๗ ภัยสงคราม/เหตุจลาจล
๗.๑ จัดเจาหนาท่ีดูแลหอง

POC ตลอดเวลาหากมี
สถานการณ

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ มีรายชื่อ
ผูรับผิดชอบชัดเจน

เจาหนาท่ี POC
อยางนอย ๑ คน
ประจําหอง
POC

นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

๘ อุปกรณคอมพิวเตอรมีปญหาโดยไมทราบสาเหตุและไมมีสัญญาณเตือน
๘.๑ สงขาราชการเขารบัการ

อบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค.๕๕ – ก.ย.
๕๖

จํานวนคน ๑ คน นายนพพร  แสงสรอย

๘.๒ ตรวจสอบอุปกรณ
สมํ่าเสมอ จัดทํา
Defragment และลบ
ไฟลท่ีไมจําเปนออกจาก
เครื่อง

ต.ค.๕๕ - ก.ย.
๕๖

จํานวนครั้ง ๓ เดือน/ครั้ง นางจรัญญา  ศรีไพร
นายสมพงษ  ลุนาบุตร
นายนพพร  แสงสรอย

๘.๓ บํารุงรักษาServer ต.ค.๕๕ – ก.ย.
๕๖

จํานวนครั้ง ๑๒ ครั้ง
(ทุกเสาร/

อาทิตย สุดทาย
ของเดือน)

นายนพพร  แสงสรอย
นายสมพงษ  ลุนาบุตร
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