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คํานํา 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญยิ่งตอการบริหารระบบราชการ วิทยาลัยการตํารวจ

ไดตระหนักถึงการดูแลรักษาระบบสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยและลดความเส่ียงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ระบบสารสนเทศ เพื่อใหระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการตํารวจ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึง ได จัดทําแผนแก ไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่ อ เกิดเหตุการณ ฉุก เ ฉิน                    

(IT Contingency Plan) ของวิทยาลัยการตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพื่อเปนกรอบแนวทาง

ในการบํารุงรักษา ปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

                                                                                       

                                                                                                           วิทยาลัยการตํารวจ  

                                                                                                          กองบัญชาการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉนิ ( IT Contingency Plan ) ของวิทยาลัยการตํารวจ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินทางการบริหารท่ีมีความสําคัญตอทางราชการ 

จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนําไปใชประโยชนตอการวางแผน

พัฒนาองคกร การบริหารจัดการองคกร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน วิทยาลัยการตํารวจ     

ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัยจากภายนอกและปจจัย

ภายในมากระทบทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังระบบอุปกรณตางๆ เสียหายได 

 วิทยาลัยการตํารวจ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ( IT Contingency Plan ) พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบ และการปองกันแกไขปญหาท่ีอาจจะสงผลกระทบตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความ

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัยการตํารวจ 

  ๒. เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๓. เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคกร ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน 

  ๔. เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที 

  ๕. เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของวิทยาลัยการตํารวจ 

ภัยพิบัติ 

  ภัยท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ วิทยาลัยการตํารวจ 

สามารถจําแนกไดเปน ๒ กลุม หลักๆ ไดแก 

  ๑. ภัยพิบัติจากภายนอก 

   ๑.๑ ภัยธรรมชาติท่ีกระทําตออาคารสถานท่ีต้ังของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่อง

แมขาย ไดแก อัคคีภัย การปองกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน 

  /๑.๒ การโจรกรรม... 
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   ๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายท่ีเปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

   ๑.๓ ระบบการส่ือสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีเช่ือมตอกับระบบเครือขาย

ภายนอกองคกรเกิดความขัดของ 

   ๑.๔ ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ไฟฟาดับ 

   ๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังสรางความเสียหายหรือทําลายระบบขอมูล    

   ๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร 

   ๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ 

  ๒. ภัยพิบัติจากภายใน 

   ๒.๑ ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย 

   ๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร 

   ๒.๓ เจาหนาท่ีหรือบุคลากรของหนวยงานขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ 

อุปกรณคอมพิวเตอร ท้ังดานฮารดแวร และซอฟแวร อันอาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหายใชงาน

ไมไดหรือหยุดการทํางาน 

 

แนวทางการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ 

  ๑. ภัยพิบัติจากภายนอก 

   ๑.๑. ภัยธรรมชาติท่ีกระทําตออาคารสถานท่ีต้ังของเคร่ืองประมวลผลหลักหรือ

เคร่ืองแมขาย ไดแก อัคคีภัย อุทกภัยและการปองกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน 

 ๑.๑.๑ การปองกันและการดําเนินการอัคคีภัย 

     (๑) ติดต้ังเครื่องดับเพลิงสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหอง

คอมพิวเตอรแมขาย 

     (๒) จัดทําเครื่องหมายระบุความสําคัญตามลําดับของอุปกรณ

คอมพิวเตอรเพื่อประสิทธิภาพในการเคล่ือนยายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ๑.๑.๒ การปองกันอุทกภัยและการปองกันความช้ืนและอุณหภูมิท่ีไมเหมาะสม 

     (๑) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อปองกันการรั่วซึม

ของน้ําฝนท่ีคางสะสม  

     (๒) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองไมอยูในบริเวณท่ีน้ําทวมถึง 

   ๑.๒ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังสรางความเสียหายหรือทําลายระบบขอมูล 

    ๑.๒.๑ จัดเจาหนาท่ีดูแลระบบเครือขาย ตรวจสอบปริมาณขอมูลบน

เครือขายอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ตขององคกร เพื่อสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ  

/ หรือการ... 
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หรือการเรียกใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถ่ีในการเรียกใชผิดปกติ เพื่อจะไดสรุปหาสาเหตุ และ

ปองกันตอไป 

    ๑.๒.๒ ติดต้ังระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรใหทันสมัย และอัพเดทอยาง

สม่ําเสมอ และปดพอรตท่ีไมมีการใชงาน 

    ๑.๒.๓ กําหนดรหัสผานเพื่อปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต 

โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

     (๑) ต้ังรหัสผานท่ียากตอการเดาโดยผูอื่น 

     (๒) ไมเปดเผยรหัสผานของตนเองแกผูอื่น 

     (๓) จัดเก็บรหัสผานไวในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย 

     (๔) เปล่ียนรหัสผานโดยทันที เมื่อทราบวารหัสผานของตนอาจถูก

เปดเผยหรือลวงรูโดยผูอื่น 

     (๕) ต้ังรหัสผานท่ีมีความยาวข้ันตํ่าอยางนอย ๘ อักขระ 

     (๖) ต้ังรหัสผานโดยใชเทคนิคสวนตัวท่ีงายตอการจํารหัสผานท่ีไดกําหนดไว 

     (๗) ไมต้ังรหัสผานจากคําท่ีปรากฏในพจนานุกรม 

     (๘) ไมต้ังรหัสผานท่ีประกอบดวยอักขระท่ีเรียนกัน เชน ๑๒๓, 

abcd เปนตน หรือเปนกลุมของตัวอักขระท่ีเหมือนกัน เชน ๑๑๑๑๑, aaa, bbb เปนตน 

     (๙) เปล่ียนรหัสผานใหมตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว เชน ทุกๆ 

๖ เดือน สวนในกรณีของผูดูแลระบบ ใหเปล่ียนรหัสใหมดวยความถ่ีท่ีมากกวาผูใชงานท่ัวไป เชน ทุกๆ ๓ เดือน 

     (๑๐) เปล่ียนรหัสผานโดยหลีกเล่ียงการใชรหัสผานเดิมท่ีเคยต้ังมาแลว 

     (๑๑) เปล่ียนรหัสผานช่ัวคราวท่ีไดรับโดยทันทีครั้งแรกท่ีทําการ

ล็อกอินเขาสูระบบงาน 

     (๑๒) ไมใหระบบงานทําการบันทึกหรือจดจํารหัสผานของตนเองไว 

เชน บันทึกไวในหนาจอล็อกอิน (ท้ังนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทําการล็อกอินในภายหลัง จะไดไมตองใส

รหัสผานอีกครั้ง) 

     (๑๓) ไมใชรหัสผานของตนเองรวมกับผูอื่น    

     (๑๔) หลีกเล่ียงการใชรหัสผานเดียวกันสําหรับระบบงานตางๆ  ท่ีตนใชงาน 

      

   ๑.๓ ไวรัสคอมพิวเตอร 

    ๑.๓.๑ ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ และ

ตองใชโปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

  

 

   /๑.๓.๒ ระวงั... 
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    ๑.๓.๒ ระวังภัยจากการเปดไฟลจากส่ือบันทึกขอมูลตางๆ 

     (๑) สแกนหาไวรัสจากส่ือบันทึกขอมูลกอนใชงานทุกครั้ง 

     (๒) ไมควรเปดไฟลท่ีมีนามสกุลแปลกปลอม หรือนาสงสัย 

     (๓) ไมใชส่ือบันทึกขอมูลท่ีไมทราบแหลงท่ีมา 

    ๑.๓.๓ ใชความระมัดระวังในการเปด E-mail 

     (๑) ไมเปดไฟล E-mail ถาไมทราบแหลงท่ีมา 

     (๒) ลบ E-mail ท้ิงทันทีถาไมทราบแหลงท่ีมา 

    ๑.๓.๔ ระมัดระวังการดาวนโหลดไฟลตางๆ จากอินเทอรเน็ต 

     (๑) ไมควรเปดไฟลท่ีไมรูจัก ท่ีแนบมากับโปรแกรมสนทนาตางๆ 

     (๒) ไมควรเปด website ท่ีแนะนํามาทาง E-mail 

     (๓) ไมดาวนโหลดไฟลจาก website ท่ีไมนาเช่ือถือ 

     (๔) ติดตามขอมูลการแจงเตือนการโจมตีของไวรัสตางๆ  อยางสม่ําเสมอ 

     (๕) หลีกเล่ียงการแชรไฟลโดยไมจําเปน 

   ๑.๔ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ 

    เนื่องจากเปนภัยจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถยับยั้งได ในการปองกัน

หากไมสามารถยายสถานท่ีหรือปองกันสถานท่ีได ควรมีการ Back Up ขอมูลไวมากกวา ๑ Back up และแยก

สถานท่ีจัดเก็บ และถาเกิดความเสียหายเกิดข้ึนกับขอมูล ก็สามารถนําขอมูลท่ีมีการ Back Up ไว และอุปกรณ

คอมพิวเตอร สํารองมาใชแทน หากเกิดความเสียหายรายแรงควรมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองเพิ่ม 

 

  ๒. ภัยพิบัติจากภายใน  

   ๒.๑ ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย 

    ๒.๑.๑ การสํารองขอมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแมขาย      

จะสํารองขอมูลไวในส่ือบันทึกขอมูลทุกวัน 

    ๒.๑.๒ การสํารองขอมูลดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีสํารอง 

ขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนดทุกสัปดาห โดยจะสํารองขอมูล โครงสรางขอมูล Source Code และบันทึก

ขอมูลในส่ือบันทึก 

    ๒.๑.๓ ทดสอบ Recovery ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการ

ฐานขอมูล ท่ีไดสํารองไวในส่ือบันทึก ทุกสัปดาห 

    ๒.๑.๔ ทดสอบ Recovery ฐานขอมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล 

และระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายสํารองท่ีไดสํารองไว เพื่อทดสอบระบบการทํางานเมื่อเครื่องแมขายหลักเสียหาย 

    ๒.๑.๕ จัดเจ าหนา ท่ี ในการบํารุ งรักษาส่ือบันทึกขอมูลของเครื่ อง

คอมพิวเตอรแมขาย เพื่อลดความเสียหายของขอมูล 

   / ๒.๒ ไวรัส... 
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   ๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร 

    ๒.๒.๑ ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสท่ีเครื่องแมขายและลูกขายเพื่อให

สามารถตรวจสอบได 

    ๒.๒.๒ ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ 

    ๒.๒.๓ หลีกเล่ียงการแชรไฟลโดยไมจําเปน 

   ๒.๓ ขาราชการตํารวจขาดความรูในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ คอมพิวเตอรท้ังดาน

ฮารดแวร และซอฟแวร ซ่ึงอาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได หรือหยุดการทํางาน 

    ใหความรูแกขาราชการตํารวจและหนวยงานผานชองทางตางๆ เชน 

website, หนังสือเวียน เปนตน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติในมาตรการสําคัญ  

  ๑. การสํารองขอมูล (Back up) 

   ๑.๑ การสํารองขอมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลแมขาย โดยสํารองขอมูล

ไวในส่ือบันทึก ๑ ชุด 

   ๑.๒ การสํารองขอมูลดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีสํารองขอมูลตาม 

ระยะเวลาท่ีกําหนดเปนประจําทุกสัปดาห โดยสํารองขอมูล โครงสรางขอมูล และ Source Code และบันทึก

ขอมูลลงในส่ือบันทึก   

  ๒. การกูขอมูล (Recovery) 

   ๒.๑ ทดสอบ Recovery ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูลท่ีได

สํารองไวในส่ือบันทึก ทุกสัปดาห 

   ๒.๒ ทดสอบ Recovery ฐานขอมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล และ

ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายสํารองท่ีไดสํารองไว เพื่อทดสอบระบบการทํางานเมื่อเครื่องแมขายหลักเสีย 

ทุกสัปดาห 

 

ขอปฏิบัติในการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 

  ๑. กรณีเคร่ืองลูกขาย 

   ๑.๑ ในกรณีท่ีมีเหตุทําใหเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดตามปกติ ใหเจาหนาท่ีผูนั้นแจงเหตุใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมี

เหตุอันทําใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการใหบริการดานเครือขายได จะตองประกาศใหทุก

หนวยงานในสังกัดทราบ 

/ ๑.๒ กรณีเกิด... 
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   ๑.๒ กรณีเกิดการขัดของเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหาย    

ท่ีจะแพรกระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือขายใหดึงสายเช่ือมโยงระบบเครือขาย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว 

   ๑.๓ ใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ แจงเหตุขัดของนั้นใหหัวหนา หรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  ๒. กรณีเคร่ืองแมขายและอุปกรณเครือขาย 

   ๒.๑ ตัดการเช่ือมตอระบบเครือขายโดยเร็ว แลวปดอุปกรณ เครือขายคอมพิวเตอร

แมขาย ตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ 

   ๒.๒ ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 

โดยพิจารณาตามความสําคัญของการใหบริการ ระยะเวลาท่ีไฟฟาดับ และประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟา 

   ๒.๓ ปดระบบจายไฟ ในกรณีไฟไหม ใหใชน้ํายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 

   ๒.๔ รีบขนยายเครื่องไปไวในท่ีปลอดภัย 

   ๒.๕ ประสานขอความชวยเหลือกับผูเช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ Server และ

ระบบเครือขายโดยเร็วท่ีสุด 

   ๒.๖ ในกรณีอุปกรณดานฮารดแวรเสีย ใหรีบหาอุปกรณสํารอง หรือแจงใหบริษัท    

ท่ีรับผิดชอบ นําอุปกรณมาเปล่ียนโดยเร็วท่ีสุด 

   ๒.๗ ผูดูแลระบบ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  ๓. กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายติดไวรัสคอมพิวเตอร ใหดําเนินการ ดังนี้ 

   ๓.๑ เจาหนาท่ีผูใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร

เพื่อตัดการเช่ือมตอกับระบบเครือขาย 

   ๓.๒ สแกนและกําจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ดวยโปรแกรมปองกันไวรัส 

   ๓.๓ แจงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบ 

  ๔. หลักปฏิบัติของบุคลากรในการปองกันอัคคีภัยเพื่อปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยในอาคาร 

และบุคลากรสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เม่ือเกิดอัคคีภัย จึงกําหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้    

   ๔.๑ ไมกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูการเกิดอัคคีภัยในอาคาร 

   ๔.๒ ควรศึกษาเรื่องตําแหนงการหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร      

การติดต้ังอุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหมและการหนีไฟอยางละเอียด 

   ๔.๓ หากเพลิงไหมในหองทํางาน ใหออกจากหอง ปดประตู แลวแจงฝายอาคารและ

สถานท่ีเพื่อแจงหนวยดับเพลิงทันที 

   ๔.๔ หากเพลิงไหมภายนอกหองทํางาน กอนออกจากอาคารใหวางมือบนประตู   

หากประตูมีความเย็นอยู คอยๆ เปดประตู แลวไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินท่ีใกลท่ีสุด 

   ๔.๕ หากเพลิงไหมอยูบริเวณใกลประตู จะมีความรอน หามเปดประตูโดยเด็ดขาด  

 

/ ใหรีบแจง... 
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ใหรีบแจงหนวยดับเพลิง และแจงใหทราบวาทานอยูท่ีใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม หาผาเปยก ปดทางเขาของ

ควัน ปดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ สงสัญญาณขอความชวยเหลือท่ีหนาตาง 

   ๔.๖ เมื่อตองเผชิญกับควันไฟ ใหคลานไปยังทางฉุกเฉิน 

    

  ๕. ระบบปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟา 

   เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญ มีความไว

ตอความผิดปกติของกระแสไฟฟาท่ีไดรับสงมาก ดังนั้น ส่ิงท่ีมักจะเกิดข้ึนและยากตอการหลีกเล่ียงคือ 

ผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดจากปญหาทางไฟฟา เชน การชํารุดและเสียหายของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการสูญ

หายของขอมูลสําคัญ รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาทางไฟฟา ดังนี้ เมื่อเกิดกระแสไฟฟา

ดับใหรีบทําการบันทึกขอมูลทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในภายหลัง 

 

แผนกูคืนระบบคอมพิวเตอรกลับสูสภาวะปกติเดิม 

  การกูคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยปกติระบบเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย ตองอยูในสภาพท่ีพรอมรองรับการใหบริการกับเครื่องลูกขายตางๆ 

ไดตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง หากไมสามารถใหบริการได ตองรีบกูระบบคืนใหไดเร็วท่ีสุด เพื่อทําใหระบบการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและขอมูลการกลับสูสภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทํางาน               

โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. จัดหาอุปกรณ/ช้ินสวน เพื่อทดแทน 

  ๒. เปล่ียนอุปกรณช้ินสวนท่ีเสียหาย 

  ๓. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณท่ีเสียหาย ใหเสร็จภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 

  ๔. ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอื่นมาใชเปนการช่ัวคราว 

  ๕. นําส่ือท่ีไดสํารองขอมูลไวมาติดต้ังกลับคืน (Restore) โดยใชทีมกูระบบ (ผูดูแล และ/หรือ

ทีมงานจากบริษัทฯ ท่ีจัดจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) รวมกันกูระบบกลับมาโดยเร็วภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 

  ๖. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และระบบ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑. ระดับนโยบาย 

   ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของหนวย (CIO) รับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตลอดจน ติดตาม กํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ 

 

/ ๒. ระดับปฏิบัติ... 
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  ๒. ระดับปฏิบัติ 

   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวย รับผิดชอบ กํากับ 

ดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเส่ียง และรักษาความ

ปลอดภัยระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การติดตามและรายงานผล 

  กําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการหรือการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชา

ทราบเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันทีท่ีสามารถดําเนินการ

ได ในทุกกรณีตามท่ีระบุไว 
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                                                                           ( สมหมาย  กาญจนาภา ) 

                                                                                     ผบก.วตร. 

  

    พล.ต.ต                                     ผูอนุมัติแผนฯ 

                                                                           ( สมเกียรติ แสงสินศร ) 
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