แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency plan)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2561

คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดทำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจ
เกิดขึ้นกับระบบสำรสนเทศ ป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดกำรกระบวนกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 โดยได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์หรือภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกระบวนกำร
ทำงำนที่สำคัญของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำและ
กระบวนกำรสนั บ สนุ น ซึ่ ง เป็ น กระบวนกำรที่ ส อดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของ
ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยโดยตรงตำมวิสั ย ทั ศ น์แ ละพั น ธกิ จ ของส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบงำนและสถำนที่ทำงำนมีควำมพร้อมต่อ
กำรรองรั บ ภัย พิบั ติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ประกำรที่ส องเพื่อเป็นแนวทำงให้ กับหน่ว ยงำนและ
สำมำรถจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของหน่วยงำน และจัดกำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม และประกำรสุดท้ำยเพื่อให้บุคลำกร ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงำน
มีควำมปลอดภัย ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและส่งผล
กระทบต่อกำรจั ดกระบวนกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรียงลำดับควำม
รุนแรงจำกมำกไปหำน้อย จึงได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดกำรกระบวนกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สารบัญ
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หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง
ภัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
4.1 กำรเข้ำถึงข้อมูลจำกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำต
4.2 กำรถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์
4.3 กำรจัดวำงตำแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมำะสม
4.4 ภัยจำกอัคคีภัย
4.5 ภัยจำกอุทกภัย
4.6 ภัยจำกสัตว์
4.7 ภัยสงครำม/เหตุจลำจล
4.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหำโดยไม่ทรำบสำเหตุและไม่มีสัญญำณเตือนภัย
4.9 ปัญหำด้ำน Software
4.10 ปัญหำทำงระบบจ่ำยไฟฟ้ำ
5. แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ
6. ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)

1. หลักการและเหตุผล
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริห ารที่มีความสาคัญ ต่อทางราชการ
จาเป็ นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่ อการ
บริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าด้วยการปฏิบัติการจะมีข้อกาหนดที่จัดทาไว้เพื่อเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ก็ยังมีข้อจากัดด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครือข่ายการ
สื่ อสาร และระบบไฟฟ้ าที่อาจเกิดความขัดข้อง จนเป็ นเหตุให้ การท างานหยุ ดชะงักและเกิด ความ
เสียหาย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบทาให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
รวมทั้งอุปกรณ์เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ดังนั้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ขึ้น เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ มี
เสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
2.3 เพื่อให้การปฏิบั ติงานเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
2.4 เพื่อเป็นการลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจั ยที่ อาจเกิ ดและท าให้ เสี ยหายกั บระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศของส านั ก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
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3.1 ปัจจัยภายนอก
(1) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแม่ข่ายหลัก (Server) ของระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟไหม้ ภัยพิบัติ
(2) การขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
(3) การช ารุดเสี ยหายของตัวเครื่องประมวลผลหลักหรือแม่ข่ายหลั ก (Server) จากการ
เคลื่อนย้ายหรืออื่นๆ
(4) ระบบการสื่อสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักเสียหาย/ขัดข้อง
(5) ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ
3.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่
(1) ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหายหรือข้อมูลถูกทาลาย
(2) การถูกไวรัสทาลายฐานข้อมูล โปรแกรมการใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
(3) การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker)
โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การบริหารที่มีการ
ป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการจัดการกับระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือภัยพิบัติขึ้น จึงเห็นควรดาเนินการดังนี้
4.1 กาหนดมาตรการหรือแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องต้น การสังเกตอาการหรือเหตุอันผิดปกติ มี 2
องค์ประกอบ คือ
1) ทางกายภาพ สภาพอันผิดปกติ เช่น กลิ่น อุณหภูมิ ไฟฟ้าดับ เสียง อาการสั่น
2) การทางานของระบบ เช่น ไม่สามารถเข้าระบบงานได้ ระบบไม่ทางานผิดพลาด
มีข้อความแจ้งเหตุอันผิดปกติ
2. การแจ้งเหตุ
1) แจ้งเหตุกรณีเร่งด่วน ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น หัวหน้ากลุ่ม/
เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้าเวรรักษาการประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
2) แจ้งเหตุกรณีปกติ สรุปสาเหตุและจัดทารายงานแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป
3) การประเมินสถานการณ์ โดยการแจ้งผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจา ณ จุดเกิดเหตุ

3
4.2 แนวทางการปฏิบัติ
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบข้อมูลสารสนเทศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุต่อไปนี้
1) เครื่องแม่ข่ายโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี
2) ตัวเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ สาเหตุอาจมาจากจานบันทึกข้อมูล
(Hard Disk) เสียหาย อุปกรณ์จ่ายไฟเสีย ฯลฯ
3) เกิดไฟไหม้ตัวเครื่องแม่ข่าย หรือภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4) เครื่องแม่ข่ายถูกโจรกรรม
5) ข้อมูลสูญหาย
6) การเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
5. การคาดการณ์ ภัยคุกคามที่จ ะมีผลต่อความเสี่ยงในการใช้ระบบสารสนเทศของสานั กวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการแก้ไขปัญหา ควรพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
5.1. การเตรียมการเบื้องต้น
1.1 การส ารองข้อมูล (Back up) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ ทาการ
ส ารองข้ อ มูล ไว้ใน External Harddisk Handy drive USB Flash Drive DVD CD หรือ ติ ด ตั้ ง
ระบบการ back up อื่น ๆ
1.2 การป้ อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ มี การติ ด ตั้ งซอฟแวร์ป้ อ งกัน ไวรัส คอมพิ ว เตอร์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดย
ผู้ใช้งานจาเป็นต้องระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท เพื่อ
ไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือทาลายระบบได้โดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมีการ Update อยู่เสมอ
(2) ระวังภัยจากการเปิดไฟล์บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น External Harddisk
Handy drive USB Flash Drive ควรมีการสแกนก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง ไม่เปิดไฟล์ที่มีนามสกุล
แปลก ๆ
(3) ใช้ความระมัดระวังในการเปิด e-mail เช่น อย่าเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มาหรือถ้าไม่ทราบแหล่งที่มาควรลบทิ้งทันที
(4) ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ตา่ ง ๆ จาก Internet เช่น ไม่ควรเปิดไฟล์
ที่ไม่รู้จักซึง่ แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น MSN ICQ ไม่ DownLoad ไฟล์จาก Website
ที่ไม่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
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1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(1) ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วน
ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะเวลาการสารองไฟได้
ประมาณ 20 - 30นาที
(2) เปิดเครื่องสารองไฟตลอดเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบารุงรักษา
เครื่องสารองไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
(3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รีบทาการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
1.4 การป้ องกัน การบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี้
(1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกัน
(2) ความเสียหาย โดยห้ามบุคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหากไม่มีความจาเป็น มีการติดสายยูและกุญแจล็อค
(3) มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยให้ Firewall มีการทางานตลอดเวลา
1.5 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีการเตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็น ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยมีการเตรียม
อุปกรณ์ ดังนี้
(1) แผ่น boot disk
(2) แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
(3) แผ่นสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
(4) แผ่นโปรแกรม antivirus/ spyware
(5) แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ
(6) ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
(7) อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2. หลักการปฏิบัติ
2.1 เป้าหมายการปฏิบัติ

5
1. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนและประสานการปฏิบัติด้าน
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
2. สามารถป้องกันละลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์
ภัยพิบัติโดยตรงและผลกระทบที่จะตามมาได้อย่างทันท่วงที
2.2 หลักการปฏิบัติ
1) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาการประเมินสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้พิจารณาเหตุการณ์ว่าเป็นภัยพิบัติประเภทใดและรายงานให้จังหวัดทราบทันที
(1.1) การสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ดาเนินการภายใต้คาสั่งของจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) และกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าควบคุมการปฏิบัติงานให้โอนอานาจ
การสั่งการไปให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการตามลาดับชั้นต่อไป
(1.2) ในกรณีจังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินขีดความ สามารถในการ
ดาเนินการขอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
(1.3) ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองให้จังหวัดประสานขอรับการสนับสนุน
ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) ในกรณีที่ปรากฏว่า ภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีให้ ถือว่าการ
รักษาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นสิ่งสาคัญที่สุดและหากจาเป็นให้ทาการขนย้ายวัส ดุ
อุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศออกจากบริเวณเกิดภัย
3) ความสม่าเสมอในการตรวจสอบระบบ โดยใช้โปรแกรม Anti Virus และ Firewall
4) ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและกาหนดมาตรฐานในการควบคุม ดูแลในกรณีที่มี
การเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
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6. ภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6.1 การเข้าถึงระบบและข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
ระบบจะถูกเข้าถึง
เฉพาะผู้ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น

มีความพยายาม
เข้าถึงข้อมูลโดย
ไม่ได้รับ

การเข้ารหัส
การควบคุมพื้นที่

ระบบถูกทาลาย
หรือทาให้ใช้งาน
ไม่ได้

ผู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

นาข้อมูลสารอง
จากแหล่งเก็บ
ข้อมูลมาใช่งานโดย
หาระบบสารองเพื่อ
ใช้งาน

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง การถูกเข้าถึงระบบและข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การลักลอบ
เจาะเข้ามา โดยผู้ไม่หวังดีแล้วเข้ามาเลือกเปลี่ยนข้อมูลใน Database บางอย่าง หรือนาข้อมูลที่เป็น
ความลับไปเผยแพร่รวมไปถึงการสอดแนม หรือก่อกวน หรือก่อวินาศกรรม
การแก้ไขป้องกัน ในการเข้าระบบมีการใส่รหัสผ่านและมีการจากัดสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึง
การควบคุมพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของระบบทางกายภาพ หากไม่สามารถป้องกันได้ ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
จัดการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยในการกู้ข้อมูลกลับมา หากไม่สามารถป้องกันแก้ไข ควรนายุทธศาสตร์ใน
การวางแผนมาใช้ให้สามารถดาเนินการระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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6.2 การถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์
การถูกจู่โจมโดย
ไวรัสคอมพิวเตอร์

ระบบถูกรบกวนจน
ทางานไม่ได้

นาข้อมูลสารองจาก
แหล่งเก็บข้อมูลมา
ใช่งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

ติดตั้งระบบ
ตรวจจับแก้ไข

ระบบทางานอย่าง
ปกติ

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ข้อมูลหรือระบบถูกทาลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
การแก้ไขป้องกัน ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจจับ หากไม่สามารถป้องกันได้ ใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการกู้ข้อมูลกลับมา หากไม่สามารถป้องกันแก้ไขได้ ควรนายุทธศาสตร์ในการ
วางแผนมาใช้ให้สามารถดาเนินการ
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6.3 การจัดวางตาแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลถูก
แอบดู

จัดวาง
ตาแหน่ง
ใหม่

ระบบมีความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง ข้อมูลถูกแอบดูจากคนภายนอกเนื่องจากวางคอมพิวเตอร์ไว้ง่ายต่อการมองเห็น
การแก้ไขป้องกัน ย้ายหน้าจอไปยังตาแหน่งที่ยากต่อการแอบมอง
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6.4 ภัยจากอัคคีภัย
ไฟไหม้

ระบบเสียหายโดย
สิ้นเชิง

ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับและดับไฟ

ระบบปลอดภัย

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบและข้อมูลเสียหายจากเหตุไฟไหม้
การแก้ไขป้ องกัน เพื่ อเป็ น การป้ องกัน ติด ตั้งอุ ปกรณ์ ตรวจจับและดับ ไฟ ในกรณี ข้อมูล เสี ยหาย
บางส่วนกู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้มาปรับใช้ แต่กรณีที่
ระบบและข้อมูลเสียหายทั้งหมด ให้ใช้ระบบและศูนย์สารอง
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6.5 ภัยจากอุทกภัย (น้าท่วม)
น้าท่วม

ระบบเสียหายโดย
สิ้นเชิง

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

ระบบทั้งหมด
อยู่บนที่สูง

ระบบทางานได้ปกติ

กูข้ ้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเสียหายเนื่องจากถูกน้าท่วม
การแก้ไขป้องกัน เพื่อเป็นการป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลต่างๆควรอยู่ในอาคาร
สถานที่ที่สูงกว่าระดับน้าทะเล หรืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากน้าท่วม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
และเกิดปัญหาดังกล่าว ทาให้ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์เสียหายบางส่วน ให้กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้ได้
กลับ มา และดึงข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้มาใช้แทน รวมถึงนาอุปกรณ์ มาติดตั้งทดแทนในส่ วนที่
เสียหาย แต่กรณีที่ระบบเสียหายทั้งหมด อาจใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
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6.6 ภัยจากสัตว์
ภัยจากสัตว์

ระบบถูกรบกวนจน
ไม่สามารถทางานได้

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

จัดระบบป้องกัน
สัตว์ต่างๆ

ระบบทางาน
เป็นปกติ

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาและดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบความเสียหายเนื่องจากถูกสัตว์เข้าไปกัด หรือทาให้เสียหาย
การแก้ไขป้องกัน เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ควรนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่ทางาน เนื่องจากบางทีเรามา
สามารถควบคุมได้รวมถึงสัตว์ไม่พึงประสงค์ เช่น ปลวก มด หนู แมลง กระรอก ควรกาจัดและทา
ความสะอาดบริเวณที่ ติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์อ ย่างสม่ าเสมอ เพราะหากสั ต ว์ดั งกล่ าวเข้ าไป
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีข้อมูลเสียหายบางส่วน ให้กู้
ข้อ มูล บางส่ วนที่ยั งใช้งานได้ กลั บ มา แลดึงข้อมูล ที่มีการ Back Up ไว้มาใช้แทน แต่ กรณี ที่ข้อมู ล
เสียหายทั้งหมด อาจมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอีกแห่ง
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6.7 ภัยสงคราม/เหตุจลาจล

ภัยสงคราม/จราจล

ระบบถูกทาลาย
เสียหายโดยสิ้นเชิง

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

ปิดห้องและระบบ
ให้มั่นคงแข็งแรง

ระบบทางานได้
เป็นปกติ

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาและดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล
การแก้ไขป้องกัน เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยนอกที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถ
ย้ายสถานที่หรือป้องกันสถานที่ได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไวเหลาย Copy และแยกสถานที่จัดเก็บ
และหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น กับข้อมูล ก็สามารถนาข้อมูล ที่มีการ Back Up ไว้ และอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ส ารองมาใช้แ ทน หากเกิด ความเสี ยหายก็ค วรมรองค์ กรเข้ามาร่ว มความเสี่ ยง เช่ น
เครือข่ายหน่วยงานที่ใช้ระบบร่วมกันได้ หรือมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอีกแห่ง
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6.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีสัญญาณเตือน

ระบบทางาน
ผิดปกติ

ระบบหยุดทางาน
โดยสิ้นเชิง

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

ตรวจสอบอุปกรณ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญอย่าง
สม่าเสมอ

ระบบใช้งานได้
เป็นปกติ

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาและดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบหยุดทางานเนื่ องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มี
สัญญาณเตือน
การแก้ไขป้องกัน เพื่อเป็ น การรักษาข้อมูล คอมพิว เตอร์ให้ คงอยู่ และไม่เกิดปัญ หาคอมพิวเตอร์
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีสัญญาณเตือน ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์
โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันได้ทาให้ข้อมูลเสียหายบางส่วน ให้กู้
ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ Back Up อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารองไว้มา
และใช้แทน ในการทางานที่มีความสาคัญ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้หลายๆ ชุด หากเกิดความ
เสียหายร้ายแรงก็ควรมีองค์กรเข้ามาร่วมรับความเสี่ยง เช่น เครือข่ายหน่วยงานที่ใช้ระบบร่วมกัน ได้
หรือมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอีกแห่ง
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6.9 ปัญหา Software
Software
ทางานผิดพลาด

ตรวจสอบและUpdate
โดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง
สม่าเสมอ

ใช้งานไม่ได้
โดยสิ้นเชิง

โอนการทางาน
ไประบบสารอง

Software
ใช้งานได้ปกติ

ติดตั้งโปรแกรมจากต้นฉบับใหม่

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบหยุดทางานขากปัญหา Software
การแก้ ไ ขป้ อ งกั น เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาข้ อ มู ล ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้ ค งอยู่ และไม่ เกิ ด ปั ญ หา
Software ที่ใช้อยู่ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีสัญญาณเตือนควรมีการตรวจสอบ
และ Update ตลอดจนการบารุงรักษา Software โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่มา
สามารถป้องกันได้ทาให้ข้อมูลเสียหายบางส่วน ให้กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมา และดึงข้อมูล
ที่มีการ Back Up ไว้มาใช้แทน จากนั้นให้ติดตั้ง Software จากต้นฉบับใหม่ หากเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงก็ควรมีองค์กรเข้ามาร่วมรับความเสี่ยง เช่น เครือ ข่ายหน่วยงานที่ใช้ระบบร่วมกันได้ หรือมี
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอีกแห่ง
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6.10 ปัญหาทางระบบจ่ายไฟฟ้า
ไฟฟ้าดับ

ระบบเสียหาย
โดยสิ้นเชิง

นาข้อมูลสารองจาก
แห่งเก็บข้อมูลมาใช่
งานโดยหาระบบ
สารองเพื่อใช้งาน

ติดตั้งระบบและใช้
ระบบสารองไฟฟ้า

ระบบจะถูกเข้าถึง
เฉพาะผู้ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น

กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาและดึงข้อมูลที่มีการ
สารองไว้มาปรับใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง

(ใช้ศูนย์สารอง (Black Up Site)
หรือเครือข่ายระบบของหน่วยงานอื่น

ความเสี่ยง ระบบและข้อมูลเสียหายจากปัญหาระบบจ่ายไฟฟ้า
การแก้ไขป้องกัน เพื่อเป็นการป้องกันต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าสารอง โดยให้ UPS ทาการ
จ่ายไฟฟ้าสารองให้กับอุปกรณ์มีความสาคัญในข่วงระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้าระบบจ่ายไฟฟ้า
ขัดข้องเกินกว่าเวลาที่กาหนด ก่อนถึงขี ดจากัดของ UPS ให้ระบบสั่งการให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
(Power Generator) ทางานอย่างอัตโนมัติ ในกรณีข้อมูลเสียหายบางส่วน ให้กู้ข้อมูลบางส่วนที่ยังใช้
งานได้กลับมา และดึงข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้มาปรับใช้ แต่กรณีที่ระบบและข้อมูลเสียหายทั้งหมด
ให้ใช้ระบบและศูนย์สารอง
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7. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
1. การบารุงรักษา
1) มีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงมีการรับประกันความเสียหายจากผู้ขาย และมีการดูแลอย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง
2) ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
3) การใช้แผ่นซีดีหรือ Handy drive ควรตรวจสอบไวรัสก่อนใช้ทุกครั้ง
4) ควรทาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่อยู่เสมอและมีการตรวจสอบดูแล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่าเสมอ
5) ควรใช้คาสั่งในโปรแกรม Windows ในการบารุงรักษาเครื่องเป็นประจา
6) การติดตั้ง Firewall เพื่อเป็น การป้องกัน เบื้องต้นไม่ให้ ผู้ ที่ไม่ได้รับอนุญ าต เข้าสู่
ระบบเครือข่ายได้
7) การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน รวมทั้ง
การรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ
2. การรักษาความปลอดภัย
1) ก าหนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการตรวจสอบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
คอมพิ วเตอร์และในกรณี ที่ พ บว่ามี การใช้งานหรือมีก ารเปลี่ ยนแปลงในลั กษณะที่ผิ ดปกติ จะต้อ ง
ดาเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
2) ท าการทดสอบระบบซอฟท์ แ วร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
3) ติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้ง Firewall
4) กาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการไว้อย่างชัดเจน
3. มาตรการในการป้องกันไวรัส
1) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างสม่าเสมอ
1.1 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสม
1.2 สร้างแผ่น Emergency Disk เพื่อใช้ในการกู้ระบบ
1.3 อัพเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกครั้งที่เครื่องเตือนให้อัพเดต
1.4 เปิดใช้งาน Auto Protect
1.5 ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ
1.6 ใช้โปรแกรมเพื่อทาการตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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2) การป้องกันจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
1.1 ทาการสแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
1.2 ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกๆที่น่าสงสัย เช่น *.pif เป็นต้น
1.3 หลีกเลี่ยงการใช้สื่อบันทึกที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
4. การจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1) พิจารณาตาแหน่งของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ที่เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่าย รวมถึงการกาหนดที่ ตั้ งของเครื่องคอมพิ ว เตอร์ การเดิน สายไฟฟ้ า
สายสัญญาณ โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติใน
เบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ Rack เพื่อเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถังดับเพลิง เป็นต้น
2) ควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ กาหนดเป็นพื้นที่เขตหวงห้าม
เฉพาะและการกาหนดสิทธิการเข้าออกให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3) จัดห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นสัดส่วนเฉพาะเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ยังทาให้การควบคุมและการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดแยกส่วน
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การสารองข้อมูลไว้กรณีฉุกเฉินเมื่อข้อมูลเกิดการเสียหาย
4) วางระบบป้องกันภัยที่เหมาะสม โดยจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
5) จัดให้มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากเพื่อไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย รวมทั้ง
ติดตัง้ ระบบสายดินที่ได้มาตรฐานหรือจัดให้มีระบบไฟฟ้าสารอง
6) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ และค่าความชื้นให้มีระดับเหมาะสมระบบคอมพิวเตอร์
5. การสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
1) เพื่อให้ มีความพร้อมในการใช้ งานและป้องกันการสู ญหายของข้อมูล ในส่วนของ
จังหวัดจึงได้ทาการสารองข้อมูล ไว้ดังนี้
1.1. การ Backup ข้อมูลโดยจัดเก็บข้อมูลเครื่องแม่ข่ายของจังหวัดและ เครื่องแม่
ข่ายของบริษัท ข้อมูลจะถูก Backup อัตโนมัติไปที่ server ทั้ง 2 แห่ง ณ เวลา 00.00 น.
ทุกวัน
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1.2. การ Backup ข้อมูลที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะทาการ Backup ข้อมูล
ลงใน External Hard Disk ที่เครื่องแม่ข่ายทุกสัปดาห์
2) มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
1) กาหนดให้มีการทดสอบข้อมูลสารองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ว่าข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่ได้สารองไว้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
2) จัดเก็บรักษาข้อมูลสารองไว้ในสถานการที่ที่ปลอดภัยและติดฉลากไว้อย่างชัดเจน
3) หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด หรือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
1) กาหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
1.1. กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กาหนดสิทธิ
ในการเข้าใช้ระบบให้แก่ผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.2. กาหนดระยะเวลาการใช้งานของ user พร้อม password และระงับการใช้
งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
1.3. กาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างรอบคอบและมีชั้นความลับ
1.4. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้สิทธิบุคคลอื่น จะต้องขออนุญาตจากผู้มีอานาจหน้าที่
เพื่อให้การอนุมัติทุกครั้ง โดยบันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการเข้าใช้งาน
2) ควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2.1. กาหนดให้รหัสผ่านมีความยาวตามมาตรฐานสากล
2.2. ควรใช้อักขระพิเศษประกอบเช่น @ ; <> เป็นต้น
2.3. สาหรับผู้ใช้งานทั่วไปควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 6 เดือน ส่วนผู้ดูแล
ระบบ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน
2.4. ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งไม่ควรจะกาหนดรหัสผ่านใหม่ซ้าชื่อเดิม
2.5. กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2.6. ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่าน
โดยบุคคลอื่นผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที
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7. การจัดการด้านบุคลากร
1) กาหนดโครงการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการบริห ารจัดการใน
ลักษณะกระจายภารกิจและความรับผิดชอบ รวมทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารและมี
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) หากมีการเปลี่ ยนแปลงผู้ ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบจะต้ องแจ้งให้ ผู้ บั งคั บบั ญชา
ทราบเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
3) การจัดจ้างบุคลากรภายนอก (Outsourcing) เพื่อดาเนินการและควบคุมกากับดูแลหรือ
เป็นที่ปรึกษาจากบริษัทที่มีความชานาญเฉพาะทางมีเครื่ องมือ และเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งเอื้อต่อการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม
8. การป้องกันปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
1) เปิดใช้งานเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปิดใช้
งาน ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2) เมื่ อ เกิ ด กระแสไฟฟ้ าดั บ ให้ รีบ ท าการบั น ทึ ก ข้อ มู ล ทั น ที แ ละปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์ในภายหลัง
9. การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
- มีข้อจากัดด้านทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน
- การจัดทาฐานข้อมูลยังไม่มีความครบถ้วน ตามความเหมาะสมภารกิจที่ต้องดาเนินการ
มีปริมาณมากกว่าจานวนบุคลากรผู้รับผิดชอบ
- ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ICT โดยตรง ทั้งด้านกรอบอัตรากาลัง และบุคลากรที่มีความรู้
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่โดยส่งเสริมพัฒนาให้มีทักษะ ด้านทาให้การพัฒนา
มีความล่าช้า และไม่ถูกหลักวิชาการ
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- การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างบุคลากรผู้จัดทาด้านยุทธศาสตร์ ผลผลิต
แผนงานโครงการกับผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ไม่เพียงพอ ทาให้ การพัฒ นาสารสนเทศและฐานข้อมูล
มีความล่าช้าคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามความต้องการ ต้องใช้เวลามากในการปรับปรุงและแก้ไข
- ระบบไฟฟ้ าขั ดข้ องบ่ อยครั้งท าให้ อุ ปกรณ์ เสื่ อมก่ อนถึ งก าหนดและระบบโทรศั พ ท์ ไม่
ครอบคลุมทัง้ จังหวัดสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง
- หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามความจาเป็น โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องจัดทาระบบหรือโปรแกรมงานขึ้นใหม่ตามภารกิจที่ มีจึงทาให้ ระบบงานที่ใช้ประโยชน์ได้ยังไม่
ครบถ้วน และเป็นไปตามความต้องการ
- ระบบที่ ดาเนิ น การพัฒ นาในปีปัจจุบัน อาจต้องมีการปรับปรุงเพื่ อให้ เป็ นไปตามความ
ต้องการใช้งานต่อยอดในการบริหารและจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
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