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แผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมือ่ เกิดเหตุการณฉกุ เฉิน
(IT Contingency Plan) ของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
หลักการและเหตุผล
ขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินทางการบริหารที่มีความสําคัญตอทางราชการ จําเปนตองไดรับ
การดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภั ย สามารถนําไปใชประโยชนตอการวางแผนพัฒนาองคก ร
การบริหารจัดการองคกร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัยจากภายนอก
และปจจัยภายในมากระทบทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบอุปกรณตา งๆ เสียหายได
กองบัญชาการศึกษา สํานัก งานตํ ารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนแกไขปญ หาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมือ่ เกิดเหตุการณฉกุ เฉิน (IT Contingency Plan) กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแกไขปญหาที่
อาจจะสงผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอุปกรณตางๆ

วัตถุประสงค
1. เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบ ริหารและผูป ฏิบตั ิ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคกร
๒. เพือ่ ลดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพือ่ เปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน
4. เพื่ อ ใหร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสามารถดํ าเนิ นการไดอ ย างต อ เนื่อ ง และมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที
5. เพือ่ เตรียมความพรอมรับสถานการณฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องคกร

ภัยพิบัติ
ภัยทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองบัญชาการศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สามารถจําแนกไดเปนภัยพิบตั จิ ากภายนอกและภัยพิบตั จิ ากภายใน
1. ภัยพิบัติจากภายนอก
1.1 ภัยธรรมชาติที่กระทําตออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผลหลั กหรือเครื่องแมขาย
ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย การปองกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน
1.2 การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก
องคกรเกิดความขัดของ
1.4 ระบบ...

2
1.4 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ
1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
สรางความเสียหายหรือทําลายระบบขอมูล
1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร
1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ
2. ภัยพิบัติจากภายใน
2.1 ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย
2.2 ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใ ชงานภายในองคกร
2.3 เจาหนาที่หรือบุคลากรของหนวยงานขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
คอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟทแวร อันอาจทําใหระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได
หรือหยุดการทํางาน

แนวทางการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
๑. ภัยพิบัติจากภายนอก
1.1 ภัยธรรมชาติทก่ี ระทําตออาคารสถานทีต่ ้ังของเครือ่ งประมวลผลหลักหรือเครือ่ งแมขาย
ไดแก อัคคีภัย อุทกภัยและการปองกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน
1.1.1 การปองกันและการดําเนินการอัคคีภยั
(1) กําหนดเขตพืน้ ทีค่ วบคุมการเกิดอัคคีภยั และจัดทําปายเตือนตางๆ
(2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหองคอมพิวเตอรแมขาย
1.1.2 การปองกันอุทกภัยและการปองกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม
(1) เปดเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งควบคุมความชืน้ สําหรับเครื่องแมขา ยตลอด
24 ชัว่ โมง และตรวจสอบการทํางานใหใชงานไดอยางสม่าํ เสมอ
(2) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อปองกันการรั่วซึมของน้าํ ฝนที่คางสะสม
(3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองไมอยูในบริเวณที่นา้ํ ทวมถึง
1.2 การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขา ยทีเ่ ปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
1.2.1 ควบคุมการเขาออกหองคอมพิวเตอรแมขายและการปองกันความเสียหาย โดย
หามบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ เขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย หากจําเปนใหมีเจาหนาที่ของ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูร บั ผิดชอบนําเขาไป
1.2.2 จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอรแมขาย เชน
ระบบยืนยันตัวตน (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทํางานของระบบใหใชงานไดอยูเ สมอ
1.2.3 ติดตัง้ กลองวงจรปด และสงสัญญาณภาพมาไวทจ่ี อภาพสวนกลาง
1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแ มขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก
องคกรเกิดความขัดของ
1.3.1 การตรวจสอบระบบเครือขายทั้งภายในและภายนอกอาคารใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
1.3.2 ตองจัดใหมีเครือขายสํารอง สําหรับใชในกรณีที่เครื่องแมขายหลักไมสามารถใชงานได
1.4 ระบบ...
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1.4 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ
1.4.1 ติดตัง้ เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ การประมวลผลของระบบคอมพิ ว เตอร ทั้ ง ในส ว นของ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข าย (Server) และเครื่องคอมพิ วเตอร ส วนบุ คคล (PC) ซึ่ งต อ งมี ระยะเวลาใน
การสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๓๐ นาที
1.4.2 เปดเครื่อ งสํารองไฟฟาตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่ องคอมพิวเตอรและ
บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานเสมอ ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา (UPS) ทุกวันศุกร
1.4.3 เมื่ อ เกิ ด กระแสไฟฟ า ดั บ ให ผู ใ ช บั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ ยั ง ค า งอยู ทั น ที และป ด
เครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆ
1.5 การบุ กรุก หรื อโจมตีจากภายนอก เพือ่ เขา ถึง หรือ ควบคุมระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
รวมทัง้ สรางความเสียหายหรือทําลายระบบขอมูล
1.5.1 ติดตัง้ Firewall เพือ่ ปองกันผูท ม่ี ไิ ดรบั อนุญาตจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ต สามารถเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรได โดยจะตอง
เปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา
1.5.2 จัดเจาหนาทีด่ แู ลระบบเครือขาย ตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต
และอินทราเน็ตขององคกร เพื่อสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถีใ่ นการเรียกใชผดิ ปกติ เพือ่ จะไดสรุปหาสาเหตุ และปองกันตอไป
1.5.3 ติดตัง้ ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรใหทันสมัย และอัพเดทอยางสม่ําเสมอ และ
ปดพอรตทีไ่ มมกี ารใชงาน
1.5.4 กําหนดรหัสผานเพือ่ ปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรบั อนุญาต โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ตัง้ รหัสผานทีย่ ากตอการเดาโดยผูอน่ื
(2) ไมเปดเผยรหัสผานของตนเองแกผอู น่ื
(3) จัดเก็บรหัสผานไวในสถานทีท่ ม่ี คี วามปลอดภัย
(4) เปลี่ยนรหัส ผานโดยทันที เมื่อทราบวารหัส ผานของตนอาจถูกเปดเผยหรือ
ลวงรูโดยผูอื่น
(5) ตัง้ รหัสผานทีม่ คี วามยาวขัน้ ต่าํ อยางนอย 8 อักขระ
(6) ตัง้ รหัสผานโดยใชเทคนิคสวนตัวทีง่ า ยตอการจํารหัสผานทีไ่ ดกาํ หนดไว
(7) ไมตง้ั รหัสผานจากคําทีป่ รากฎในพจนานุกรม
(8) ไมตง้ั รหัสผานทีป่ ระกอบดวยอักขระทีเ่ รียงกัน เชน 123, abcd เปนตน หรือ
เปนกลุมของตัวอักขระที่เหมือนกัน เชน 11111, aaa, bbb เปนตน
(9) เปลี่ยนรหัสผานใหมตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว เชน ทุก ๆ 6 เดือน สวน
ในกรณีของผูด แู ลระบบ ใหเปลีย่ นรหัสผานใหมดว ยความถีท่ ม่ี ากกวาผูใ ชงานทัว่ ไป เชน ทุก ๆ 3 เดือน
(10) เปลีย่ นรหัสผานโดยหลีกเลีย่ งการใชรหัสผานเดิมทีเ่ คยตัง้ มาแลว
(11) เปลี่ ย นรหั ส ผ านชั่ วคราวที่ ได รั บ โดยทั นที ค รั้ ง แรกที่ ทํ า การล็ อ กอิ น เข า
สูระบบงาน
(12) ไมใหระบบ...
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(12) ไมใหระบบงานทําการบันทึกหรือจดจํารหัสผานของตนเองไว เชน บันทึกไว
ในหนาจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทําการล็อกอินในภายหลัง จะไดไมตองใสรหัสผานอีกครั้ง)
(13) ไมใชรหัสผานของตนเองรวมกับผูอ น่ื
(14) หลีกเลีย่ งการใชรหัสผานเดียวกันสําหรับระบบงานตาง ๆ ทีต่ นใชงาน
1.5.5 ปองกันการปลอมแปลง IP address โดยการกรอง packet ที่มาจากภายนอก โดย
บริษทั ทีใ่ หบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) ดําเนินการกรอง IP ทีจ่ ะเขามายังระบบเครือขาย
1.5.6 ติดตัง้ ระบบใหอุปกรณเครือขายสามารถปองกันการโจมตีแบบ DOS และ DDOS
1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร
1.6.1 ติดตัง้ โปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ และตองใชโปรแกรม
เพือ่ ตรวจหาไวรัสอยางนอยสัปดาหละหนึง่ ครัง้
1.6.2 ระวังภัยจากการเปดไฟลจากสือ่ บันทึกขอมูลตางๆ
(1) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกขอมูลกอนใชงานทุกครั้ง
(2) ไมควรเปดไฟลที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือนาสงสัย
(3) ไมใชสื่อบันทึกขอมูลที่ไมทราบแหลงที่มา
1.6.3 ใชความระมัดระวังในการเปด E-mail
(1) ไมเปดไฟล E-mail ถาไมทราบแหลงที่มา
(2) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถาไมทราบแหลงที่มา
1.6.4 ระมัดระวังการดาวนโหลดไฟลตา งๆ จากอินเทอรเน็ต
(1) ไมควรเปดไฟลที่ไมรูจัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาตางๆ
(2) ไมควรเปด website ทีแ่ นะนํามาทาง E-mail
(3) ไมดาวนโหลดไฟลจาก website ทีไ่ มนา เชือ่ ถือ
(4) ติดตามขอมูลการแจงเตือนการโจมตีของไวรัสตางๆ อยางสม่าํ เสมอ
(5) หลีกเลี่ยงการแชรไฟลโดยไมจําเปน
1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ
เนื่องจากเปนภัยจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถยับ ยั้งได ในการปองกันหากไมสามารถ
ยายสถานทีห่ รือปองกันสถานทีไ่ ด ควรมีการ Back Up ขอมูลไวมากกวา 1 Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ
และถาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับขอมูล ก็สามารถนําขอมูลที่มีการ Back Up ไว และอุปกรณคอมพิวเตอร
สํารองมาใชแทน หากเกิดความเสียหายรายแรงควรมีศนู ยคอมพิวเตอรสาํ รองเพิม่
๒. ภัยพิบัติจากภายใน
2.1 ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย
2.1.1 การสํารองขอมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแมขายจะสํารองขอมูลไวใน
สื่อบันทึกขอมูลทุกวัน
2.1.2 การสํารองขอมูล ดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาที่สํารองขอมูลตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดทุกสัปดาห โดยจะสํารองขอมูล โครงสรางขอมูล Source Code และบันทึกขอมูลลงในสื่อ
บันทึก
2.1.3 ทดสอบ Recovery ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล ที่ได
สํารองไวในสือ่ บันทึก ทุกสัปดาห
2.1.4 ทดสอบ…
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2.1.4 ทดสอบ Recovery ฐานข อ มู ล และโปรแกรมปฏิ บั ติ ก ารฐานข อ มู ล และ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายสํารองที่ไดสํารองไว เพื่อทดสอบระบบการทํางานเมื่อเครื่องแมขายหลักเสียหาย
2.1.5 จัดเจาหนาทีใ่ นการบํารุงรักษาสือ่ บันทึกขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย เพื่อ
ลดความเสียหายของขอมูล
2.2 ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใ ชงานภายในองคกร
2.2.1 ติดตัง้ โปรแกรมปองกันไวรัสทีเ่ ครือ่ งแมขา ยและลูกขายเพือ่ ใหสามารถตรวจสอบได
2.2.2 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ
2.2.3 หลีกเลี่ยงการแชรไฟลโดยไมจําเปน
2.3 ขาราชการตํารวจขาดความรูใ นการใชเครื่องมืออุปกรณ คอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวร
และซอฟทแวร ซึง่ อาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได หรือหยุดการทํางาน
2.3.1 ใหความรูแกขาราชการตํารวจและหนวยงานผานชองทางตางๆ เชน website,
หนังสือเวียน จัดฝกอบรม เปนตน
2.3.2 ใสกุญแจตูอุปกรณเครือขาย เพือ่ ปองกันการเชือ่ มตอโดยเจาหนาที่ หรือบุคลากรที่
ไมมหี นาทีโ่ ดยตรง (Unauthorized Personals)

ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สําคัญ
1. การสํารองขอมูล (Back Up)
1.1 การสํารองขอมูล อัตโนมัติโ ดยระบบเครื่อ งประมวลผลแมขาย โดยสํารองขอ มูลไวใน
สือ่ บันทึก ๑ ชุด
1.2 การสํารองขอมูลดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาทีส่ าํ รองขอมูลตาม ระยะเวลาที่
กําหนดเปนประจําทุกสัปดาห โดยสํารองขอมูล โครงสรางขอมูล และ Source Code และบันทึกขอมูลลงใน
สื่อบันทึก
2. การกูข อ มูล (Recovery)
2.1 ทดสอบ Recovery ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูลที่ไดสํารองไวใน
สื่อบันทึกทุกสัปดาห
2.2 ทดสอบ Recovery ฐานขอมูลและโปรแกรมปฏิบตั กิ ารฐานขอมูล และระบบปฏิบตั กิ ารของ
เครือ่ งแมขา ยสํารองทีไ่ ดสาํ รองไว เพือ่ ทดสอบระบบการทํางานเมือ่ เครือ่ งแมขา ยหลักเสีย ทุกสัปดาห

ขอปฏิบัติในการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
1. กรณีเครือ่ งลูกขาย
1.1 ใหกองบังคับการหรือเทียบเทาในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การของหนวยรองรับแผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมือ่ เกิดเหตุการณฉกุ เฉิน (IT Contingency
Plan) ของกองบัญชาการศึกษา โดยขอรับการอนุมตั จิ าก CIO กองบัญชาการศึกษา เมือ่ ไดรบั จากอนุมตั แิ ลวให
ประกาศใชแผนดังกลาวและแจงใหขา ราชการตํารวจในสังกัดทราบ โดยถือปฏิบตั ติ ามแผนโดยเครงครัด
1.2 ในกรณี…
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1.2 ในกรณีทม่ี ีเหตุทาํ ใหเครือ่ งคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดตามปกติ ใหเจาหนาทีผ่ นู น้ั แจงเหตุใหเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมเี หตุอนั ทําใหเจาหนาที่
ผูเ กีย่ วของไมสามารถดําเนินการใหบริการดานเครือขายได จะตองประกาศใหทกุ หนวยงานในสังกัดทราบ
1.3 กรณี เ กิ ด การขั ด ข อ งเนื่ อ งจากถู ก ไวรั ส คอมพิ ว เตอร เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายที่ จ ะ
แพรกระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือขายใหดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือขาย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว
1.4 ในกรณี ท่ี เ กรงว า เหตุ ท่ี เ กิ ด จะเป น อั น ตรายต อ หน ว ยงานภายในตึ ก ที่ ต้ั ง ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรทพ่ี บการขัดของ ใหดงึ สาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชัน้ นัน้ ออกใหหมด
1.5 ใหเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ แจงเหตุขดั ของนัน้ ใหหวั หนา หรือผูบ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
๒. กรณีเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขาย
2.1 ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยเร็ว แลวปดอุป กรณเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร
แมขา ย ตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ
2.2 ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปด เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยและอุปกรณเ ครือขาย โดยพิจารณา
ตามความสําคัญของการใหบริการ ระยะเวลาทีไ่ ฟฟาดับ และประสิทธิภาพของเครือ่ งสํารองไฟฟา
2.3 ปดระบบจายไฟ ในกรณีไฟไหม ใหใชนาํ้ ยาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
2.4 รีบขนยายเครือ่ งไปไวในทีป่ ลอดภัย
2.5 ประสานขอความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบ
เครือขายโดยเร็วที่สุด
2.6 ในกรณีอุปกรณดานฮารดแวรเสีย ใหรีบหาอุปกรณสํารอง หรือแจงใหบริษัทที่รับผิดชอบ
นําอุปกรณมาเปลีย่ นโดยเร็วทีส่ ดุ
2.7 ผูดูแลระบบ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
3. กรณีเครือ่ งคอมพิวเตอรลกู ขายติดไวรัสคอมพิวเตอร ใหดาํ เนินการดังนี้
3.1 เจาหนาที่ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อตัด
การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
3.2 สแกนและกําจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ดวยโปรแกรมปองกันไวรัส
3.3 แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบ
4. หลักปฏิบัติของบุคลากรในการปองกันอัคคีภัยเพื่อปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยในอาคาร และ
บุคลากรสามารถปฏิบตั ติ นไดถกู ตอง เมือ่ เกิดอัคคีภยั จึงกําหนดหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 ไมกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูก ารเกิดอัคคีภยั ในอาคาร
4.2 ควรศึกษาเรือ่ งตําแหนงการหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ
เกีย่ วกับความปลอดภัยจากเพลิงไหมและการหนีไฟอยางละเอียด
4.3 ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางทีใ่ กลหอ งทํางาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิใหปด ตายหรือ
มีสง่ิ กีดขวาง และสามารถใชเปนเสนทางจากภายในอาคารไดอยางปลอดภัย ใหนับจํานวนประตูหองโดยเริ่ม
จากหองทํางานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพือ่ ใหไปถึงทางได แมวา ไฟดับหรือปกคลุมไปดวยควัน
4.4 เมื่อเกิดเพลิงไหม ใหหาตําแหนงสัญญาณเตือนเพลิงไหม เปดสัญญาณเตือนเพลิงไหม
จากนัน้ ออกจากอาคารแลวแจงหนวยดับเพลิงทันที
4.5 เมือ่ ไดยนิ เสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม ใหรบี หาทางหนีออกจากอาคารทันที
4.6 หากเพลิง…
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4.6 หากเพลิงไหมในหอ งทํางาน ใหออกจากหอง ปดประตู แลวแจงฝายอาคารและ สถานที่
เพือ่ แจงหนวยดับเพลิงทันที
4.7 หากเพลิงไหมเกิดขึน้ ภายนอกหองทํางาน กอนออกจากอาคารใหวางมือบนประตู หากประตู
มีความเย็นอยู คอยๆ เปดประตู แลวไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกลที่สุด
4.8 หากเพลิงไหมอยูบริเ วณใกลประตู จะมีความรอน หามเปดประตูโดยเด็ดขาด ใหรีบแจง
หนวยดับเพลิง และแจงใหทราบวาทานอยูท ใ่ี ดของอาคารซึง่ เพลิงไหม หาผาเปยก ปดทางเขาของควัน ปดพัดลม
และเครือ่ งปรับอากาศ สงสัญญาณขอความชวยเหลือทีห่ นาตาง
4.9 เมือ่ ตองเผชิญกับควันไฟ ใหคลานไปยังทางออกฉุกเฉิน
4.10 หามใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม
5. ระบบปองกันและแกไขปญหาทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟา
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญ มีความไวตอความผิดปกติ
ของกระแสไฟฟาที่ไดรับสงมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากตอการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบตางๆ ที่เกิด
จากปญหาทางไฟฟา เชน การชํารุดและเสียหายของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการสูญหายของขอมูลสําคัญ
รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบทีเ่ กิดจากปญหาทางไฟฟา จึงใหผใู ชงานคอมพิวเตอรปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1 เปดใชงานเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปดใชงาน
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
5.2 เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับใหรีบทําการบันทึกขอมูลทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใน
ภายหลัง

แผนกูคนื ระบบคอมพิวเตอรกลับสูส ภาวะปกติเดิม
การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณเครือขาย ตองอยูในสภาพที่พรอมรองรับการใหบริการกับเครื่องลูกขายตางๆ ไดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
หากไมสามารถใหบริการได ตองรีบกูร ะบบคืนใหไดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ทําใหระบบการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอร
และขอมูลกลับสูส ภาพเดิม เมือ่ ระบบเสียหายหรือหยุดทํางาน โดยดําเนินการ ดังนี้
1. จัดหาอุปกรณ/ชิน้ สวน เพือ่ ทดแทน
2. เปลีย่ นอุปกรณชน้ิ สวนทีเ่ สียหาย
3. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณที่เสียหาย ใหเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง
4. ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอืน่ มาใชเปนการชัว่ คราว
5. นําสือ่ ทีไ่ ดสํารองขอมูลไวกลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ชัว่ โมง
6. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ ระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ผูรบั ผิดชอบ
1. ระดับนโยบาย
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกองบัญชาการศึกษา (CIO) รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย ใหขอ เสนอแนะ คําปรึกษา ตลอดจน ติดตาม กํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจาหนาทีใ่ นระดับปฏิบตั ิ
2. ระดับ…

