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แผนแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
ท่ีอำจจะเกิดกับระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นิยำม 
“ระบบสำรสนเทศ” หมายถึง ระบบข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีน าเอาเทคโนโลยี

ของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของระบบส่ือสาร มาช่วยในการสร้างระบบสารสนเทศท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสามารถน ามาใช้ในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา และควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

          ๑) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System ) 
          ๒) ระบบส่ือสาร (Communication System ) 
          ๓) ระบบสารสนเทศ (Information System ) 
“ภัยคุกคำม” หมายถึง อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โดยคน ส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ 

อื่นๆ ท้ังเจตนาและไม่เจตนา อันเป็นเหตุท าให้ข้อมูล ข่าวสารของระบบสารสนเทศเสียหาย ถูกท าลายปฏิเสธ
การท างาน หรือ ถูกโจรกรรมข้อมูล 

“ควำมเสี่ยง” หมายถึง โอกาสของการเกิดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ต่อระบบสารสนเทศ ซึ่งความรุนแรงท่ี
เกิดอาจมีระดับความเส่ียงไม่เท่ากัน 

“กำรประเมินควำมเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ รวมท้ังผลกระทบจาก
การเสียหายของระบบสารสนเทศ หรือการสูญเสียความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมให้ระบบสารสนเทศ
ต่อไป 

“ระบบสื่อสำร” หมายถึง ระบบท่ีใช้ในการรับ - ส่ง และเป็นส่ือกลางในระบบส่ือสารท่ีใช้การส่งผ่าน
ข้อมูล ท้ังระบบทางสาย และระบบไร้สาย รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฮับ สวิชช่ิง เราท์เตอร์  เป็นต้น 

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบท่ีประกอบด้วย Hardware, Software และ People ware ท่ี
ใช้ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ 

“สำรสนเทศ” หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ให้มีความหมาย โดยผ่าน  
การประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ข้อความหรือภาพกราฟฟิก ให้เป็นระบบท่ี
ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น รายงาน ตาราง แผนภูมิ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร  
การวางแผนการตัดสินใจ และอื่น ๆ  

“พื้นที่ใช้งำนระบบสำรสนเทศ” หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือ
ระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือเตรียมข้อมูล เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในท่ีนี้หมายถึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Network Operation Center : NOC ) 
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 “เครือข่ำยระบบสำรสนเทศ” หมายความว่า การติดต่อส่ือสารหรือการส่งข้อมูลกันระหว่างระบบ
สารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ระบบศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารอิเล็กทรอนิกส์,ระบบเตือนภัย(Warning System),ระบบอินทราเน็ต(Intranet), 
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), ระบบจดหมาย Electronic, ระบบการจองห้องประชุม, ระบบ E-Document, 
ระบบ Web Hosting และระบบสารสนเทศอย่างอื่นท่ีจังหวัดพัฒนา เป็นต้น 

“ผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ” หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้า ของส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือบุคลากรอื่น ท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศของจังหวัด 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบันระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีส าคัญ และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อส่ือสาร ถ่ายโอนและสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปด้วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้งานในกระบวนการปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนมากขึ้น ท าให้ระบบสารสนเทศมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติ
ราชการในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่อระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ตลอดจน ผู้คุกคามระบบสารสนเทศ (Hacker) รวมทั้ง 
ไวรัส หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ระบบสารสนเทศมีความเส่ียงต่อการถูกท าลาย หรือท าให้เสียหาย 
หรือถูกโจรกรรมข้อมูลมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น แม้ภัยคุกคามระบบสารสนเทศ จะยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถใช้งาน หรือเสียหายบางส่วน หรือท้ังหมด  
ในขณะเดียวกันความรุนแรงของภัยคุกคาม ท้ังภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์มีแนวโน้ม
ว่าจะมีความรุนแรงและความถ่ีเพิ่มมากขึ้น 

จากเหตุผลท่ีการปฏิบัติราชการ พึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ท าให้มีความจ าเป็นท่ีต้องมี
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
ความเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานหรือฟื้นฟู หรือเพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ 
ในการใช้งานสูงสุด 

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และหน่วยงานท่ีให้บริการช่องทางการส่ือสาร สามารถด าเนินการ
ป้องกัน ปรับเปล่ียน และฟื้นฟูระบบสารสนเทศท่ีไม่ปกติ คืนสู่สภาวะปกติท่ีสามารถใช้งานได้ 
 ๓.๒ เพื่อก าหนดหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสน
ในสภาวะไม่ปกติ และมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 ๓.๓ เพื่อเตรียมการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ๓.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดเพื่อลดความเสียหายหรือฟื้นฟูสถานะของระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 
 ๓.๕ เพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศและก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔. เป้ำหมำย 
๔.๑ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๔.๒ คู่มือการปฏิบัติงานในการส ารองข้อมูล การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบ กรณีระบบสารสนเทศได้รับ 

ความเสียหายจากภัยคุกคาม 
๔.๔ ซักซ้อมการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบสารสนเทศในภาวะประสบภัยคุกคาม 

          ๔.๕ รายงานประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศ 

๕. ภำรกิจ 
          ๕.๑ การป้องกันภัยพิบัติให้กับระบบศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือส่ือสาร ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ข้อมูล ๔๕ กลุ่มเรื่อง ๓๒ ตัวชีว้ัด) 
 ๕.๑.๒ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 ๕.๑.๓ ระบบข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕.๑.๔ ระบบบริหารงานบุคคล (PPIS) 
 ๕.๑.๕ ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS) 
 ๕.๑.๖ ระบบฐานข้อมู ลการตรวจสอบการ ให้ความ ช่วยเห ลือจากภั ยพิบั ติ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (e-disaster) 
 ๕.๑.๗ ระบบจัดการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๕.๑.๘ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 ๕.๑.๙ อุปกรณ์สายสัญญาณและตัวต่อเช่ือมสัญญาณ 
 ๕.๑.๑๐ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๕.๑.๑๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง อื่นๆ 
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 ๕.๒  ระบบการป้องกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง 
 ๕.๒.๑  จัดให้มีโปรแกรมปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคู่กับการติดต้ังอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall)  ประจ าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 ๕.๒.๒ จัดท าระบบส ารองฐานข้อมูล ดังนี้ 
          ๑. ส ารองข้อมูลโดย Harddisk External 
          ๒. ส ารองข้อมูลโดย DVD 
          ๓. ส ารองข้อมูลโดยระบบ Harddisk โดยการส ารองข้อมูลแยกออกจากข้อมูลหลักและเก็บ
รักษาไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดียวกัน 
          ๔. ส ารองข้อมูลในระบบ Harddisk  และเก็บรักษาไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง  
ท้ังนี้ในส่วนการเก็บรักษาข้อมูลท่ีส ารองไว้โดย Harddisk External และ DVD ให้ก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 ๕. ส ารองข้อมูลโดยการเคล่ือนย้ายฐานข้อมูลท้ังหมดจากศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดถ่ายโอน
ข้อมูลไปท่ีศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นแม่ข่ายต้นทางฐานข้อมูลท้ังประเทศ 

๖. แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 ๖.๑ ทบทวนและออกประกาศจังหวัด เพื่อจัดท าข้อก าหนดว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยการใช้งาน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  

๖.๒ จัดท าคู่มือการส ารองข้อมูล และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผนวก ก) 
 ๖.๓ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบสารสนเทศท่ีเสียหายจากภัยคุกคาม (ผนวก ข) 
 ๖.๔ ซักซ้อมการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบสารสนเทศในภาวะประสบภัยคุกคาม 
 ๖.๕ จัดท ารายงานประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศเป็นประจ าทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง เสนอ      
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  

๗. กำรบังคับบัญชำและแนวทำงกำรประสำนงำน 
 ๗.๑ เมื่อส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับแผนนี้แล้ว ให้ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนนี้ 
 ๗.๒ เมื่อมีอุปสรรคข้อขัดข้องในการเตรียมการ หรือการปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้ส่วนราชการองค์การ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหาทางแก้ไขตามขีดความสามารถและอ านาจท่ีมีอยู่ หากไม่สามารถแก้ไข
ได้ให้รายงานตามล าดับช้ันโดยด่วน 
 ๗.๓ ให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เป็นหน่วยประสานงานการปฏิบัติ กับ ส่วนราชการ และหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องได้โดยตรง ตามความจ าเป็นในทุกสถานการณ์ 
 ๗.๔ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับแต่งต้ัง เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด 
( Chief of Information Officer : CIO ) เป็น ผู้อ านวยการการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบสารสนเทศ 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



-๖- 
 
 ๗.๕ เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องและเกิดข้อสงสัยในทางปฏิบั ติงาน ให้ติดต่อประสานงานได้ท่ี           
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้ัน ๓ อาคาร ๔ ช้ัน 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๓-๕๖๖๕ กด ๒๖ หรือ มท. ๑๐๔๒๙ กด ๒๖ หรือทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  ayutthaya@moi.go.th  

๘. ผู้เสนอแผน    
 
 
 
 (นายสัมฤทธิ์  กองเงิน) 
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๙. ผู้ให้ควำมเห็นชอบ  
 
 
 
                                             ว่าท่ีร้อยตรี  

 (พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่) 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑๐. ผู้อนุมัติ   
 
 
                 
 (นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ผอ.กลุ่มงาน................................................  
จนท.........................................................  



-๑- 
ผนวก ก. 

คู่มือการส ารองข้อมูลและบ ารุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติการส ารองและกู้คืนข้อมูล : 
 ๑.๑ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ท าการส ารวจข้อมูล และจัดระดับความส าคัญ ก าหนดข้อมูลท่ีต้องการ
ส ารอง และความถ่ีในการส ารองข้อมูล ดังนี้  :             
ท่ี รายการ สิ่งที่แบคอัพ ความถ่ีในการแบคอัพ 
๑ Web Server ค่า configure ก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง 
  ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๑ ครั้งต่อเดือน และน าส่ือบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอก

สถานท่ี 
๒  Database ค่า configure ก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง 
  Servers ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบท่ี

ส าคัญ 
๑ ครั้งต่อเดือน และน าส่ือบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอก
สถานท่ี 

๓ Firewall ค่า configure ก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง 
 servers ข้อมูล Rule ของ Firewall ๑ ครั้งต่อเดือน และน าส่ือบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอก

สถานท่ี 
๔ Servers อื่น ๆ ค่า configure ก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง 
  ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ๑ ครั้งต่อเดือน และน าส่ือบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอก

สถานท่ี 

 ๑.๒ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ท าการทดสอบข้อมูลท่ีส ารองไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง             

๒. ขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ :  

 ๒.๑ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ควบคุมการด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และ
ตรวจสอบท้ัง Hardware หรือ Soft Ware ทุก ๓ เดือน 

 ๒.๒ กรณีท่ีตรวจพบว่า Hardware หรือ Soft Ware ช ารุดเสียหาย บางส่วนหรือท้ังหมด หรือ 
มีแนวโน้มว่าจะเป็นเหตุให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางส่วนหรือท้ังหมด ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
สารสนเทศด าเนินการแก้ไขทันที แล้วรายงานให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดทราบ 

 
.................................................... 
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 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบ 
๑. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค 

 ๑.๑ กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 
 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพ่ือจ ากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือข่ายให้ท าการจ ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย 
 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 
 ด าเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพ่ือหยุดยั้งการระบาดของไวรัส 
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและด าเนินการแก้ไข 
 กรณีท่ีท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด าเนินการใช้ได้ตามปกติ ให้แจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทราบ หรือกรณีมีเหตุอันท าให้ศูนย์สารสนเทศ

ไม่สามารถด าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ ศูนย์สารสนเทศจะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 
กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 

นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 
 

จ ากัดการเชื่อมต่อเข้า
ระบบเครือข่าย  

เช่นถอดสายแลนออก 
 

วิเคราะห์สาเหตุ 
และผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ป้องกันระบบ
เครือข่ายเพื่อหยุดยั้ง
การระบาดของไวรัส 

 

ตรวจสอบและติดตาม
เครื่องที่ติดไวรัส 

และด าเนินการแก้ไข 
 

ผนวก ข. 
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๑.๒ กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 
 กรณีท่ีมีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการ

ตั้งค่าของ Firewall 
 ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆที่ท าให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้ 
 รายงานผู้บริหารทราบโดยด่วน 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 
กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 
 

ผู้ด
ูแล
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เค
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ย 

 
 
 
 
 
 
 
นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 ๑.๓ กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
 รีบด าเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ท าให้เกิดปัญหา 
 หากพบว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากสายสัญญาณให้แจ้งบริษัทที่ดูแลสายสัญญาณนั้น ๆ ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน หากไม่มีบริษัทใดเป็นผู้ดูแลสายสัญญาณนั้น

ให้ถือว่าเป็นสายสัญญาณของจังหวัด ให้ด าเนินการจัดหาสายสัญญาณพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
 หากพบว่าเป็นที่การตั้งค่า หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเป็นที่อุปกรณ์ตัวใด หากพบว่าอุปกรณ์ช ารุด กรณีอยู่ในประกันให้ส่ง

เปลี่ยนทันที และน าอุปกรณ์ส ารองมาใช้แทนไปก่อน กรณีไม่มีประกันให้หาอุปกรณ์ส ารองมาใช้แทนและจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนโดยด่วน 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 
 

ตรวจสอบ log และการตั้งค่า Firewall 
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตการเข้ามา 

และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ด าเนินการหยุดหยั้งการบุกรุก  
ปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ที่ถูกบุกรุกเข้ามา 

 
 

รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 
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 หากพบว่าเป็นที่การตั้งค่าของเครื่องนั้นหรือปัญหาที่อุปกรณ์รับสัญญาณ ให้เจ้าของเครื่องนั้น ๆ ด าเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ดี แล้วผู้ดูแลระบบจะ
ด าเนินการตั้งค่าเพ่ือให้เข้าใช้งานเครือข่ายได้ต่อไป 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
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นายสมพงษ ์ ลุนาบุตร 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 
 

ตรวจสอบหา
สาเหตุของปัญหา 

แจ้งผู้รับผิดชอบ
สายสัญญาณด าเนินการ

แก้ไขโดยด่วน 

ปัญหาจาก
สายสัญญาณ 

ไม่ใช่ 

ปัญหาจาก
อุปกรณ์ 

ใช่ 

ใช่ 

ปัญหาจากเครื่อง
ลูกข่ายตั้งค่าไม่
ถูกต้อง หรือ

อุปกรณ์รับเสีย 

ไม่ใช่ 

น าอุปกรณ์ส ารอง 
มาใช้แทนจนกว่าจะแก้ไข
อุปกรณ์หรือจัดหาใหม่ได้ 

แก้ไขอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
และตั้งค่าการเข้าใช้งาน

ใหม่ให้ถูกต้อง 
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 ๑.๔ กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 
 แจ้งบริษัทท่ีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตัวนั้นทราบทันทีเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โดยเร็ว หากไม่มีให้รีบด าเนินการหาอุปกรณ์มาทดแทนโดยด่วน 
 น าข้อมูลที่ได้ส ารองไว้ มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว 
 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทราบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่สูญหาย 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 
กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 
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นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

รีบจัดหาอุปกรณ์
มาเปลี่ยนโดยเร็ว 

 

น าข้อมูลที่แบ็คอัพ
ไว้มากู้คืนโดยเร็ว 

 

ตรวจสอบข้อมูล 
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลทราบ

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้กู้คืน 
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๑.๕ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
 เครื่องแม่ข่ายมีอุปกรณ ์UPS ซึ่งสามารถส ารองกระแสไฟฟ้าได้ ๓๐ นาที 
 หากใกล้ครบ ๓๐ นาทแีล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้ด าเนินการปิดระบบเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
 หากเครื่องส ารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งบริษัทที่บ ารุงรักษาอุปกรณ์ทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าทดแทน หากไม่มี

ให้ด าเนินการแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 
 

ตรวจสอบว่า
อุปกรณ์ส ารอง

ไฟฟ้าท างานปกติ 

แจ้งบริษัทท่ีบ ารุงรักษา
ด าเนินการเปลี่ยน

อุปกรณ์ 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้ามีปัญหา 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

หากไฟฟ้ายังไม่
กลับสู่ปกติให้ปิด
ระบบเพ่ือป้องกัน

ความเสียหาย 

เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ปกติ  
เปิดระบบและเช็คดูความ

เสียหาย 

แจ้งหัวหน้ากลุ่มฯพิจารณา
ด าเนินการ กรณีไม่มีบริษัท

ที่บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 



 
-๗- 

๒. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ 
 ๒.๑ กรณีไฟไหม ้

 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผู้ที่สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่
ท าการดับไฟ  

 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองออกภายนอกตัวอาคาร โทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เบอร ์๑๙๙ 
 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆช ารุดเสียหาย ให้รีบด าเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ด าเนินต่อไปได้ และตรวจสอบว่าระบบดับไฟอัตโนมัติท างานหรือไม่และด าเนินการซ่อมแซมระบบป้องกันไฟไหม้ต่อไป 
 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้  
กรณีไฟไหม้  
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

เคลื่อนย้าย
อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลและข้อมูล
ส ารองออกนอก

อาคาร 

ตรวจสอบความเสียหาย 
และน าอุปกรณ์เข้าท่ีเดิม ควบคุมเพลิงได้ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ระบบป้องกันไฟไหม้
อัตโนมัติท างานเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย

ภายในศูนย์ POC 

ตรวจสอบความเสียหาย
และจัดหาอุปกรณ์ทดแทน 
และแก้ไขระบบป้องกันไฟ

ให้ท างานได้ปกติ 

รายงานผู้บริหารทราบ
ความเสียหาย 



 
-๘- 

๒.๒ กรณีแผ่นดินไหว  

 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร 
 ผู้ดูแลระบบน าข้อมูลส ารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถท าได้ 
 เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความช ารุด เสียหาย และด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ระบบสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว 
กรณีแผ่นดินไหว 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 
 
 
 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

เคลื่อนย้าย
อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลและข้อมูล
ส ารองออกนอก

อาคาร 

ตรวจสอบความเสียหาย 
และน าอุปกรณ์เข้าท่ีเดิม 

รายงานผู้บริหารทราบ
ความเสียหาย 



 
-๙- 

๓. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
๓.๑ กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง 

 กรณีท่ีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ 
แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 

 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบความช ารุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบ
ความช ารุดเสียหาย ให้ด าเนินการติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 
 
 
 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

Remote เข้ามา
เพ่ือตรวจสอบการ
ท างานของระบบ 

รายงานผลหัวหน้ากลุ่มฯ 
กรณีพบว่าระบบไม่

สามารถด าเนินการได้ปกติ 

ภายหลังเหตุการณ์สงบ
เข้าตรวจสอบความ

เสียหายขออุปกรณ์และ
แจ้งให้บริษัทที่เก่ียวข้อง

บ ารุงรักษา 



 
-๑๐- 

๔. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล 

๔.๑ กรณีโจรกรรม 
 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน 
 ส ารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหาย 
 ผู้ดูแลระบบรีบด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิม และน าข้อมูลที่ได้ส ารองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่างๆได้โดยเร็ว 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม 

กรณีโจรกรรม 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
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ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

แจ้งผู้บริหารทราบ
ทันที 

จัดหาอุปกรณ์ส ารองมา
ติดตั้งพร้อมน าข้อมูล
ส ารองมากู้คืนระบบ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล 



 
-๑๑- 

๔.๒ กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินการหากมีการจัดท าไว้ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ 

 แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
 

ผู้ด
ูแล

ระ
บบ

เค
รือ

ข่า
ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 

 

 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

แจ้งผู้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามคู่มือ 

มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
ติดต่อกับบุคคลอ่ืนที่สามารถ

ด าเนินการแทนได้ 



-๑๒- 
 

ผนวก ค. 
 

รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด 
 ว่าท่ีร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีได้รับมอบหมาย เป็น  
   CIO ( Chief of Information officer ) 
 
 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 ๑. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๒. นายสมพงษ์   ลุนาบุตร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๓. นายสุพจน์   โพธิ์แก้ว นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 
ผนวก ง. 

ตารางด าเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพบิัติ 
ที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ี 
ภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/

กิจกรรม 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑ การเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
๑.๑ เฝ้าระวังการลักลอบ

เจาะข้อมูล 
ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนครั้งท่ีตรวจ

พบและแก้ไขใน
เวลาท่ีก าหนด 

ทุก ๓ เดือน นายนพพร  แสงสร้อย  
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 
 

๒ การถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ 
๒.๑ ติดต้ังโปรแกรมป้องกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานจังหวัดฯ 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนเครื่องท่ี
ติดต้ังโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 

ทุกเครื่องใน
ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว 
 

๓ การจัดวางต าแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม 
๓.๑ ตรวจสอบการจัดวาง

เครื่องแม่ข่ายให้
เหมาะสม 

ต.ค.๕๙–มี.ค.๖๐ จ านวนครั้งท่ี
ตรวจสอบตามรอบ 

ปีละ ๑ ครั้ง นายนพพร  แสงสร้อย 
 

๓.๒ ตรวจสภาพแอร์ และ
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนครั้งท่ี
ตรวจสอบตามรอบ 

ทุก ๓ เดือน นายสมพงษ์  ลุนาบุตร  
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 

๔ ภัยจากธรรมชาติ (อัคคีภัย, อุทกภัย, วาตะภัย) 
๔.๑ ตรวจสอบความ

เรียบร้อยห้องจัดเก็บ
เครื่องแม่ข่ายหลัง 
๑๖.๓๐ น. 
- ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไฟฟ้า 
 - ตรวจสอบระบบสลับ
แอร์อัตโนมัติห้องจัดเก็บ
เครื่องแม่ข่าย 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนวันท่ี
ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

ทุกวันท าการ นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายนพพร  แสงสร้อย  
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 
 

๔.๒ ทดสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยห้องจัดเก็บ
เครื่องแม่ข่าย 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนครั้งท่ี
ตรวจสอบตามรอบ 

ปีละ ๑ ครั้ง นายสมพงษ์  ลุนาบุตร  
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 

๕ ภัยจากสัตว์ 
๕.๑ ควบคุมดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณห้อง POC  
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ จ านวนครั้งท่ี

ตรวจสอบตามรอบ 
เดือนละ ๑ ครั้ง นายสมพงษ์  ลุนาบุตร  

นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 
 
 



-๑๔- 

ท่ี 
ภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/

กิจกรรม 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๗ ภัยสงคราม/เหตุจลาจล 
๗.๑ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลห้อง 

POC ตลอดเวลาหากมี
สถานการณ์ 

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ มีรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ อย่าง
น้อย ๑ คน 
ประจ าห้องจัดเก็บ
เครื่องแม่ข่าย 

นายสมพงษ์  ลุนาบุตร 
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว  
นายนพพร  แสงสร้อย  

๘ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีสัญญาณเตือน 
๘.๑ ส่งข้าราชการเข้ารับการ

อบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนคนท่ีส่งเข้า
รับการอบรมด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ คน นายนพพร  แสงสร้อย 
 

๘.๒ ส ารองข้อมูลและ
บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 

ต.ค.๕๙–ก.ย.๖๐ จ านวนครั้งท่ี
ตรวจสอบตามรอบ 

เดือนละ ๑ ครั้ง
(ทุกเสาร์/อาทิตย์ 
สุดท้ายของเดือน) 

นายนพพร  แสงสร้อย 
นายสมพงษ์  ลุนาบุตร  
นายสุพจน์ โพธิ์แก้ว 
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