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แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( IT Contingency Plan ) ของวิทยาลัยการต ารวจ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความส าคัญต่อทางราชการ 
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน วิทยาลัยการต ารวจ     
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัย
ภายในมากระทบท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังระบบอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ 
 วิทยาลั ยการต ารวจ จึงได้จัดท าแผน ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( IT Contingency Plan ) พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบ และ การป้องกัน แก้ไขปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างควา มเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัยการต ารวจ 
  ๒. เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
  ๔. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
  ๕. เพื่ อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกั บระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของวิทยาลัยการต ารวจ 

ภัยพิบัติ 
  ภัยท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ วิทยาลัยการต ารวจ 
สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม หลักๆ ได้แก่ 
  ๑. ภัยพิบัติจากภายนอก 
   ๑.๑ ภัยธรรมชาติท่ีกระท าต่ออาคารสถานท่ีต้ังของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่อง
แม่ข่าย ได้แก่ อัคคีภัย การป้องกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น 

  /๑.๒ การโจรกรรม... 
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   ๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   ๑.๓ ระบบการส่ือสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย
ภายนอกองค์กรเกิดความขัดข้อง 
   ๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ 
   ๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังสร้างความเสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล    
   ๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   ๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
  ๒. ภัยพิบัติจากภายใน 
   ๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
   ๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร 
   ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ อันอาจท า ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้หรือหยุดการท างาน 
 

แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ 
  ๑. ภัยพิบัติจากภายนอก 
   ๑.๑. ภัยธรรมชาติที่กระท าต่ออาคารสถานที่ต้ังของเคร่ืองประมวลผลหลักหรือ
เคร่ืองแม่ข่าย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัยและการป้องกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น 
 ๑.๑.๑ การป้องกันและการด าเนินการอัคคีภัย 
     (๑) ติดต้ังเครื่องดับเพลิงส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
     (๒) จัดท าเครื่องหมายระบุความส าคัญตามล าดับของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ๑.๑.๒ การป้องกันอุทกภัยและการป้องกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม 
     (๑) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึม
ของน้ าฝนท่ีค้างสะสม  
     (๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีน้ าท่วมถึง 
   ๑.๒ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล 
    ๑.๒ .๑ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ  

/ หรือการ... 
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หรือการเรียกใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถ่ีในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และ
ป้องกันต่อไป 
    ๑.๒.๒ ติดต้ังระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่าง
สม่ าเสมอ และปิดพอร์ตท่ีไม่มีการใช้งาน 
    ๑.๒.๓ ก าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ต้ังรหัสผ่านท่ียากต่อการเดาโดยผู้อื่น 
     (๒) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น 
     (๓) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย 
     (๔) เปล่ียนรหัสผ่านโดยทันที เมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูก
เปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น 
     (๕) ต้ังรหัสผ่านท่ีมีความยาวขั้นต่ าอย่างน้อย ๘ อักขระ 
     (๖) ต้ังรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจ ารหัสผ่านท่ีได้ก าหนดไว้ 
     (๗) ไม่ต้ังรหัสผ่านจากค าท่ีปรากฏในพจนานุกรม 
     (๘) ไม่ต้ังรหัสผ่านท่ีประกอบด้วยอักขระท่ีเรียนกัน เช่น ๑๒๓ , 
abcd เป็นต้น หรือเป็นกลุ่มของตัวอักขระท่ีเหมือนกัน เช่น ๑๑๑๑๑, aaa, bbb เป็นต้น 
     (๙) เปล่ียนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เช่น ทุกๆ 
๖ เดือน ส่วนในกรณีของผู้ดูแลระบบ ให้เปล่ียนรหัสใหม่ด้วยความถ่ีท่ีมากกว่าผู้ใช้งานท่ัวไป เช่น ทุกๆ ๓ เดือน 
     (๑๐) เปล่ียนรหัสผ่านโดยหลีกเล่ียงการใช้รหัสผ่านเดิมท่ีเคยต้ังมาแล้ว 
     (๑๑) เปล่ียนรหัสผ่านช่ัวคราวท่ีได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ท าการ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน 
     (๑๒) ไม่ให้ระบบงานท าการบันทึกหรือจดจ ารหัสผ่านของตนเองไว้ 
เช่น บันทึกไว้ในหน้าจอล็อกอิน (ท้ังนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อท าการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่
รหัสผ่านอีกครั้ง) 
     (๑๓) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น    
     (๑๔) หลีกเล่ียงการใช้รหัสผ่านเดียวกันส าหรับระบบงานต่างๆ ท่ีตนใช้งาน 
      
   ๑.๓ ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
    ๑.๓.๑ ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ  และ
ต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

  
 

   /๑.๓.๒ ระวัง... 
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    ๑.๓.๒ ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากส่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ 
     (๑) สแกนหาไวรัสจากส่ือบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง 
     (๒) ไม่ควรเปิดไฟล์ท่ีมีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย 
     (๓) ไม่ใช้ส่ือบันทึกข้อมูลท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา 
    ๑.๓.๓ ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail 
     (๑) ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งท่ีมา 
     (๒) ลบ E-mail ท้ิงทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งท่ีมา 
    ๑.๓.๔ ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต 
     (๑) ไม่ควรเปิดไฟล์ท่ีไม่รู้จัก ท่ีแนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ 
     (๒) ไม่ควรเปิด website ท่ีแนะน ามาทาง E-mail 
     (๓) ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ท่ีไม่น่าเช่ือถือ 
     (๔) ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
     (๕) หลีกเล่ียงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ าเป็น 
   ๑.๔ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
    เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกัน
หากไม่สามารถย้ายสถานท่ีหรือป้องกันสถานท่ีได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้มากกว่า ๑ Back up และแยก
สถานท่ีจัดเก็บ และถ้าเกิดความเสียหายเกิดข้ึนกับข้อมูล ก็สามารถน าข้อมูลท่ีมีการ Back Up ไว้ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส ารองมาใช้แทน หากเกิดความเสียหายร้ายแรงควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองเพิ่ม 
 
  ๒. ภัยพิบัติจากภายใน  
   ๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
    ๒.๑.๑ การส ารองข้อมูล อัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่าย       
จะส ารองข้อมูลไว้ในส่ือบันทึกข้อมูลทุกวัน 
    ๒.๑.๒ การส ารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีส ารอง 
ข้อมูลตามระยะเวลาท่ีก าหนดทุกสัปดาห์ โดยจะส ารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล Source Code และบันทึก
ข้อมูลในส่ือบันทึก 
    ๒.๑.๓ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ท่ีได้ส ารองไว้ในส่ือบันทึก ทุกสัปดาห์ 
    ๒.๑.๔ ทดสอบ Recovery ฐานข้อมูลและ โปรแกรมปฏิบัติการฐ านข้อมูล 
และระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายส ารองท่ีได้ส ารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการท างานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียหาย 
    ๒ .๑ .๕ จัดเจ้าหน้าท่ีในการบ ารุงรักษาส่ือบันทึกข้อมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล 

   / ๒.๒ ไวรัส... 
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   ๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร 
    ๒.๒.๑ ติดต้ังโปรแกรมป้องกั นไวรัสท่ีเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ ายเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้ 
    ๒.๒.๒ ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ 
    ๒.๒.๓ หลีกเล่ียงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ าเป็น 

   ๒.๓ ข้าราชการต ารวจขาดความรู้ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทั้ง ด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ซ่ึงอาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการท างาน 
    ให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจและหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
website, หนังสือเวียน เป็นต้น 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติในมาตรการส าคัญ  
  ๑. การส ารองข้อมูล (Back up) 
   ๑.๑ การส ารองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวล ผลแม่ข่าย โดยส ารองข้อมูล
ไว้ในส่ือบันทึก ๑ ชุด 
   ๑.๒ การส ารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีส ารองข้อมูลตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยส ารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึก
ข้อมูลลงในส่ือบันทึก   
  ๒. การกู้ข้อมูล (Recovery) 
   ๒.๑ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลท่ีได้
ส ารองไว้ในส่ือบันทึก ทุกสัปดาห์ 
   ๒.๒ ทดสอบ Recovery ฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล และ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายส ารองท่ีได้ส ารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการท างานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสีย 
ทุกสัปดาห์ 
 

ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 

  ๑. กรณีเคร่ืองลูกข่าย 
   ๑.๑ ในกรณีท่ีมีเหตุท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด าเนินการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมี
เหตุอันท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้องประกาศให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดทราบ 

/ ๑.๒ กรณีเกิด... 
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   ๑.๒ กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหาย     
ท่ีจะแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ดึงสายเช่ือมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว 
   ๑.๓ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  ๒. กรณีเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
   ๒.๑ ตัดการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ตามล าดับความส าคัญของการให้บริการ 
   ๒.๒ ถ้าไฟฟ้าดับ /ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
โดยพิจารณาตามความส าคัญของการให้บริการ ระยะเวลาท่ีไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องส ารองไฟฟ้า 
   ๒.๓ ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
   ๒.๔ รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในท่ีปลอดภัย 
   ๒.๕ ประสานขอความช่วยเหลือกับผู้เช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ Server และ
ระบบเครือข่ายโดยเร็วท่ีสุด 
   ๒.๖ ในกรณีอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์ส ารอง หรือแจ้งให้บริษัท     
ท่ีรับผิดชอบ น าอุปกรณ์มาเปล่ียนโดยเร็วท่ีสุด 
   ๒.๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ๓. กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อตัดการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย 
   ๓.๒ สแกนและก าจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส 
   ๓.๓ แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ 

  ๔. หลักปฏิบัติ ของบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร 
และบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เม่ือเกิดอัคคีภัย จึงก าหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้    
   ๔.๑ ไม่กระท าการใดๆ อันจะน าไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร 
   ๔.๒ ควรศึกษาเรื่องต าแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร      
การติดต้ังอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด 
   ๔.๓ หากเพลิงไหม้ในห้องท างาน ให้ออกจากห้อง ปิดประตู แล้วแจ้งฝ่ายอาคารและ
สถานท่ีเพื่อแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที 
   ๔.๔ หากเพลิงไหม้ภายนอกห้องท างาน ก่อนออกจากอาคารให้วางมือบนประตู   
หากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ท่ีสุด 
   ๔.๕ หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด  
 

/ ให้รีบแจ้ง... 
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ให้รีบแจ้งหน่ วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ท่ีใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของ
ควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือท่ีหน้าต่าง 
   ๔.๖ เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางฉุกเฉิน 
    

  ๕. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 
   เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไว
ต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าท่ีได้รับส่งมาก ดังนั้น ส่ิงท่ีมักจะเกิดข้ึนและยากต่อการหลีกเล่ียงคือ 
ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การช ารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญ
หายของข้อมูลส าคัญ รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบท่ี เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า ดังนี้ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า
ดับให้รีบท าการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในภายหลัง 
 

แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติเดิม 
  การ กู้คืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย  โดยปกติระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่างๆ 
ได้ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง หากไม่สาม ารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อท าให้ระบบการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลการกลับสู่สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดท างาน               
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. จัดหาอุปกรณ์/ช้ินส่วน เพื่อทดแทน 
  ๒. เปล่ียนอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีเสียหาย 
  ๓. ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
  ๔. ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เป็นการช่ัวคราว 
  ๕. น าส่ือท่ีได้ส ารองข้อมูลไว้มาติดต้ังกลับคืน (Restore) โดยใช้ทีมกู้ระบบ (ผู้ดูแล และ /หรือ
ทีมงานจากบริษัทฯ ท่ีจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ) ร่วมกันกู้ระบบกลับมาโดยเร็วภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
  ๖. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล และระบบ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. ระดับนโยบาย 
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของหน่วย (CIO) รับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจน ติดตาม ก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติ 

 
/ ๒. ระดับปฏิบัติ... 
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  ๒. ระดับปฏิบัติ 
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วย รับผิดชอบ ก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเส่ียง และรักษาความ
ปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การติดตามและรายงานผล 
  ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันที ท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ ในทุกกรณีตามท่ีระบุไว้ 
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    พล.ต.ต                                     ผู้อนุมัติแผนฯ 
                                                                           ( สมเกียรติ แสงสินศร ) 
                                                                           รอง ผบช.ศ./CIO บช.ศ. 
 
 
 

    

  

 

 

 

 


