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แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(IT Contingency Plan) ของกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความสาคัญต่อทางราชการ จาเป็นต้องได้รับ
การดู แ ลรั กษาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น คงปลอดภั ย สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ต่อ การวางแผนพัฒ นาองค์ ก ร
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร และการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน กองบั ง คั บ การอ านวยการ
กองบัญชาการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัยจาก
ภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้
กองบั งคั บ การอ านวยการ กองบั ญ ชาการศึก ษา จึง ได้ จั ดท าแผนแก้ ไ ขปัญ หาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอุปกรณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
๒. เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร ให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
4. เพื่อให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทิิภ าพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
5. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์กร

ภัยพิบัติ
ภัย ที่อ าจก่อ ให้ เ กิดความเสี ยหายกับระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกองบังคับ การอานวยการ
กองบัญชาการศึกษา สามารถจาแนกได้เป็นภัยพิบัติจากภายนอก และภัยพิบัติจากภายใน
1. ภัยพิบัติจากภายนอก
1.1 ภัย ิรรมชาติ ที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิว เตอร์ที่เก็บข้อมูล หลั กของ
หน่วยงาน ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย การป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
1.2 การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงานที่เป็นส่วนของการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล
1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน ที่เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายภายนอกองค์กรเกิดความขัดข้อง
1.4 ระบบ...
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1.4 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
1.5 การบุ ก รุ ก หรื อ โจมตี จ ากภายนอก เพื่ อ เข้ า ถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก
ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทาลายระบบข้อมูล
1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร์
1.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงานเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล
และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
2. ภัยพิบัติจากภายใน
2.1 ฐานข้อมูลภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงานเสียหาย หรือข้อมูลถูก
ทาลาย
2.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
2.3 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ อันอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้
หรือหยุดการทางาน

แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
๑. ภัยพิบัติจากภายนอก
1.1 ภัยธรรมชาติที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของ
หน่วยงาน ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
1.1.1 การป้องกันและการดาเนินการอัคคีภัย
(1) หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ก าหนดเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม การเกิ ด อั ค คี ภั ย และจั ด ท า
ป้ายเตือนต่างๆ
(2) หน่วยงานในสังกัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง
การหนีไฟขั้นต้นให้แก่ข้าราชการตารวจทุกราย
(3) หน่วยงานในสังกัดติดตั้งเครื่องดับเพลิงสาหรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ห้องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน
(4) หน่วยงานในสังกัดจัดทาเครื่องหมายระบุความสาคัญตามลาดับของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพือ่ ประสิทิิภาพในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.1.2 การป้องกันอุทกภัยและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
(1) หน่วยงานในสั งกัด เปิดเครื่องปรับอากาศ สาหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เก็บ
ข้อมูลหลักของหน่วยงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ในช่วงเวลาที่ใช้งาน และตรวจสอบการ
ทางานให้ใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
(2) หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึม
ของน้าฝนที่ค้างสะสม
(3) หน่วยงานในสังกัดต้องจัดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน
และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ไม่อยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึง
1.2 การโจรกรรม…
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1.2 การโจรกรรมอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ส่ ว นของ
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
1.2.1 หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของ
หน่วยงาน และการป้องกันความเสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน หากจาเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วย เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
1.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ให้ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ในการเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน
1.2.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด และส่ง สัญญาณภาพมาไว้ที่
จอภาพส่วนกลาง
1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรเกิดความขัดข้อง
1.3.1 หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายใน (LAN, Wifi) และภายนอก
(Internet) อาคารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
1.4 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
1.4.1 หน่วยงานในสังกัดติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
1.4.2 หน่ ว ยงานในสั งกัด กาชับผู้ ใช้ งานให้ เปิด เครื่องส ารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาใน
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตรวจสอบ
ระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ทุกวันศุกร์
1.4.3 เมื่ อ เกิ ด กระแสไฟฟ้ า ดั บ ให้ ผู้ ใ ช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ยั ง ค้ า งอยู่ ทั น ที และปิ ด เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้า ถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทาลายระบบข้อมูล
1.5.1 หน่วยงานในสังกัดดาเนินการสแกนหาจุดอ่อนและอัพเดท Patch “ระบบปฏิบัติการ”
เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อน จากการบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก โดยใช้ซอฟท์แวร์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการค้นหาช่องโหว่
1.5.2 หน่วยงานในสังกัดติดตั้ง Firewall หรือ โปรแกรมที่มีฟังก์ชั่น Firewall เพื่อป้องกัน
ผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต สามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ โดยจะต้องเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา
1.5.3 หน่วยงานในสังกัดติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดท
อย่างสม่าเสมอ และปิดพอร์ตที่ไม่มีการใช้งาน
1.5.4 ฝ่ายอานวยการ 6 กองบังคับการอานวยการ กาหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึง
ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และหน่วยงานในสังกัดกาชับให้ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติดังนี้
(1) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น
(2) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
(3) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(4) เปลี่ยนรหัส…
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(4) เปลี่ยนรหัส ผ่านโดยทันที เมื่อทราบว่ ารหัส ผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรื อ
ล่วงรู้โดยผู้อื่น
(5) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นต่าอย่างน้อย 8 อักขระ
(6) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจารหัสผ่านที่ได้กาหนดไว้
(7) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากคาที่ปรากฎในพจนานุกรม
(8) ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น 123, abcd เป็นต้น หรือ
เป็นกลุ่มของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น 11111, aaa, bbb เป็นต้น
(9) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น ทุก ๆ 6 เดือน ส่วน
ในกรณีของผู้ดูแลระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ทุก ๆ 3 เดือน
(10) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
(11) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน
(12) ไม่ให้ระบบงานทาการบันทึกหรือจดจารหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้
ในหน้าจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทาการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง)
(13) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(14) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
1.5.5 หน่วยงานในสังกัดติดตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถป้องกันการโจมตี
แบบ DOS และ DDOS
1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร์
1.6.1 หน่วยงานในสังกัดติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ และ
ต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
1.6.2 ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
(1) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
(2) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย
(3) ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
1.6.3 ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail
(1) ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
(2) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
1.6.4 ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
(1) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ
(2) ไม่ควรเปิด website ที่แนะนามาทาง E-mail
(3) ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ที่ไม่น่าเชื่อถือ
(4) ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
(5) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น

1.7 ระบบ…
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1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
ภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเป็นภัยจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถย้ายสถานที่หรือป้องกันสถานที่ได้ จึงให้หน่วยงานในสังกัด
ดาเนินการ Backup ข้อมูลไว้มากกว่า 1 Backup และแยกสถานที่จัดเก็บ และถ้า เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ข้อ มู ล ก็ ส ามารถน าข้ อ มู ล ที่ มี ก าร Backup ไว้ และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส ารองมาใช้ แ ทน หากเกิ ด
ความเสียหายร้ายแรงควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองเพิ่ม
๒. ภัยพิบัติจากภายใน
2.1 ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทาลาย
2.1.1 ดาเนินการสารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะสารอง
ข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลทุกวัน
2.1.2 ดาเนินการสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กาหนดทุกสัปดาห์ โดยจะสารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล Source Code และบันทึกข้อมูลลง
ในสื่อบันทึก
2.1.3 ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล ที่ได้
สารองไว้ในสื่อบันทึก ทุกสัปดาห์
2.1.4 ทดสอบ Recovery
ฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมปฏิ บั ติ ก ารฐานข้ อ มู ล และ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายสารองที่ได้สารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการทางานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียหาย
2.1.5 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ใ นการบ ารุง รั กษาสื่ อ บั นทึ กข้ อ มูล ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ข่ า ย
เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล
2.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
2.2.1 หน่วยงานในสังกัด ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เก็บข้อมูล
หลักของหน่วยงาน และลูกข่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
2.2.2 หน่วยงานในสังกัดติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ
2.2.3 ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
2.3 ข้าราชการตารวจขาดความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทางาน
2.3.1 หน่วยงานในสังกัดให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจและหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น website, หนังสือเวียน จัดฝึกอบรม เป็นต้น
2.3.2 หน่วยงานในสังกัดตั้งรหัสผ่านแก่ อุปกรณ์เครือข่ายของหน่วยงาน เพื่อป้องกัน
การเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง (Unauthorized Personals)

ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สาคัญ
1. การสารองข้อมูล (Back Up)
1.1 หน่วยงานในสังกัดมีคาสั่งมอบหมายข้าราชการตารวจในสังกัดให้ดาเนินการสารองข้อมูล
ด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูลตาม ระยะเวลาที่กาหนดเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดย
สารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
2. การกู้ข้อมูล…
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2. การกู้ข้อมูล (Recovery)
2.1 ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลที่ได้ สารองไว้
ในสื่อบันทึก ทุกสัปดาห์

ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
1. กรณีเครื่องลูกข่าย
1.1 ในกรณีที่มีเหตุทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตามปกติ ให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือกรณีมีเหตุ
อันทาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถดาเนินการให้บริการด้านเครื อข่ายได้ จะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดทราบ
1.2 กรณี เ กิ ด การขั ด ข้ อ งเนื่ อ งจากถู ก ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ จ ะ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
(LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว
1.3 ในกรณี ที่ เ กรงว่ า เหตุ ที่ เ กิ ด จะเป็ น อั น ตรายต่ อ หน่ ว ยงานภ ายในตึ ก ที่ ตั้ ง ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบการขัดข้อง ให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดาเนินการดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสาย
ในชั้นนั้นออกให้หมด
1.4 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๒. กรณีเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
2.1 ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ตามลาดับความสาคัญของการให้บริการ
2.2 ถ้ า ไฟฟ้ า ดั บ /ไฟฟ้ า ตก ให้ ปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย โดยพิ จ ารณา
ตามความสาคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทิิภาพของเครื่องสารองไฟฟ้า
2.3 ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
2.4 รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
2.5 ประสานขอความช่ วยเหลือกับผู้ เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบ
เครือข่ายโดยเร็วที่สุด
2.6 ในกรณีอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบ
นาอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
2.7 หน่วยงานผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
3. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ดาเนินการดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัด
การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
3.2 สแกนและกาจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
3.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
4. หลักปฏิบัติ…
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4. หลักปฏิบัติของข้าราชการตารวจในสังกัดในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยใน
อาคาร และเพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดอัคคีภัย จึงกาหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ไม่กระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
4.2 ศึกษาเรื่องตาแหน่ งการหนีไฟ เส้นทางหนี ไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้ง อุปกรณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด
4.3 ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องทางาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิให้ปิดตายหรือ
มี สิ่ ง กี ด ขวาง และสามารถใช้ เ ป็ น เส้ น ทางจากภายในอาคารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ให้ นั บ จ านวนประตู ห้ อ ง
โดยเริ่มจากห้องทางานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ไปถึงทางได้ แม้ว่าไฟดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน
4.4 เมื่อ เกิด เพลิ งไหม้ ให้ ห าต าแหน่งสั ญ ญาณเตือนเพลิ งไหม้ เปิ ดสั ญ ญาณเตื อนเพลิ ง ไหม้
จากนั้นออกจากอาคารแล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
4.5 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
4.6 หากเพลิงไหม้ในห้องทางาน ให้ออกจากห้อง ปิดประตู แล้วแจ้งฝ่ายอาคารและ สถานที่
เพื่อแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
4.7 หากเพลิ ง ไหม้ เ กิ ด ขึ้ น ภายนอกห้ อ งท างาน ก่ อ นออกจากอาคารให้ ว างมื อ บนประตู
หาก ประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
4.8 หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด ให้รี บแจ้ง
หน่วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม
และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง
4.9 เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางออกฉุกเฉิน
4.10 ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
5. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไวต่อความ
ผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับส่งมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากต่อการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การชารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูล
สาคัญ รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า จึงให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติดังนี้
5.1 เปิดใช้งานเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปิดใช้งาน
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลหลักของหน่วยงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
5.2 เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้รีบทาการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
ภายหลัง

แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติเดิม
การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา
๒๔ ชั่ว โมง หากไม่ส ามารถให้ บ ริ การได้ ต้องรีบกู้ร ะบบคืนให้ ได้เ ร็ว ที่สุ ด เพื่อ ทาให้ ระบบการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทางาน โดยดาเนินการ ดังนี้
1. จัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อทดแทน
2. เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย
3. ซ่อมบารุง…

