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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่อาจเกดิขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Contingency plan) 
 

 
1. บทนํา 

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากข้ึน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้ งาน
และความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหาร
จัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น
องค์การจําเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนําข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

จังหวัดสงขลา ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย 
หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมี
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสําหรับการใช้งาน 

2. เพื่อลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงท ี
4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หน่วยงาน 
5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัย

ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดสงขลา 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เนื่องจากภารกิจของสํานักงานจังหวัดสงขามีความหลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามี
บทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการ
ป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของจังหวัดสงขลา เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศของสํานักงานจังหวัดสงขลา พบ
ประเภทความเส่ียงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ด ี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทําลายระบบจาก 
Cracker เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่างๆ ของสํานักงานเกินกว่าอํานาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ และอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
สารสนเทศได ้

3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ําท่วม ไฟไหม ้
อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการด้านสารสนเทศ 

 จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานจังหวัด 
ดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สํานักงานจังหวัด มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นจะต้องจัดทําแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจังหวัด 
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4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค 

 4.1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 
• กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจํากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ทําการจํากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย 
• วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 
• ดําเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส 
• ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดําเนินการแก้ไข 
• กรณีที่ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกต ิให้แจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทราบ หรือกรณีมีเหตุอันทําให้ศูนย์สารสนเทศ

ไม่สามารถดําเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได ้ศูนย์สารสนเทศจะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 

ผูดู้
แล
ระ
บบ
เค
รอื
ข่า
ย

 
 

- ลภันอทิธิ� 

- ชารีฟ 
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4.1.2 กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 
• กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการ

ตั้งค่าของ Firewall 
• ผู้ดูแลระบบแจ้งผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศให้ทราบโดยด่วน 
• ดําเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทําให้ผู้บุกรุกเข้ามาได ้

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกนัผู้บุกรุกล้มเหลว 

 

 4.1.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
• รีบดําเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทําให้เกิดปัญหา 
• หากสายเคเบิ้ลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแลบํารุงรักษาระบบเครือข่าย (บริษัท เบญจะ ไอที จํากัด) เพื่อดําเนินการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลให้เสร็จ

เรียบร้อยโดยเร็ว 
• หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ดําเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ core switch ที่ติดตั้งอยู่ ณ อาคารนั้นๆ 

ลภันอทิธิ�/ 

 

ชารีฟ 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทราบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
กรณกีารเชื 	อมโยงเครอืขา่ยลม้เหลว

ผูดู้
แล
ระ
บบ
เค
รอื
ข่า
ย

วิเคราะหห์าจุดที�
ทําใหเ้กดิปญัหา

START
สายเคเบิ& ล
ขาด

ติตต่อบรษิัทที�
ดูแลระบบเครอืข่าย

(บรษิัท เบญจะ ไอที จาํกัด)

เชื�อมโยงไม่ได้
บางอาคาร

ไม่ขาด

ขาด

ตรวจสอบสายที�เชื�อมโยงไปยัง
อาคาร และ core switch ณ

อาคารนั& น เพื�อหาจุดที�เกิดปญัหา
และดําเนนิการแกไ้ข

ใช่ ไม่ไดร้บั IP 
Address

ตรวจสอบการเชื�อมโยง ณ
core switch ของหอ้งแม่ข่าย
และดําเนนิการแกไ้ข

ไม่ใช่

IP Address 
ผิดปกติ

ตรวจสอบ IP
Address

ใช่

ตรวจหาเครื�องที�ปล่อย
IP Address ผิดปกติ
และแกป้ญัหา

ไม่ใช่

ใช่

ตรวจสอบการทํางาน
ของซอฟตแ์วรบ์นเครื�อง
และดําเนินการแกไ้ข

ไม่ใช่

แจง้ ผอ.ศูนยส์ารสนเทศ
ทราบถึงปญัหาและการดําเนินการ
แกไ้ข เพื�อหาแนวทางปอ้งกัน
การเกิดเหตุครั& งต่อไป

STOP
สุรศักดิF
ศศิธร
พิชิต

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ
ถังปัญหาและการดําเนินการแก้ไข 
เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุ

ครั้งต่อไป 

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
กระทรวงมหาดไทย และหรือ

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ดูแลระบบเครือข่าย 

 



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (IT Contingency Plan) 2557 

 

- 6 - 
 

 4.1.4 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 
• แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
• รีบดําเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และนําข้อมูลที่ได้สํารองไว้ มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว 
• ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ    

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 

กรณอีปุกรณจ์ัดเก็บขอ้มลูเสยีหาย

ผูส้
ําร
วจ
ตร
วจ
สอ
บ

รา
ยก
าร
ทร
พัย
ส์ิน

ผูดู้
แล
ระ
บบ

START
แจง้ใหผู้ป้ฏิบัติงาน
ที�เกี�ยวขอ้งทราบ

ดําเนินการจัดส่งซ่อมอุปกรณ์
ที�ชาํรดุเสียหาย

นําอุปกรณส์ํารอง
มาเปลี�ยนใหม่

นาํขอ้มูลที�สํารอง
ไวม้ากูค้นื

ทดสอบความสมบูรณ์
ของขอ้มูล

แจง้ใหผู้ป้ฏิบัติงาน
ที�เกี�ยวขอ้งทราบ

STOP

สุรศักดิF
ศศิธร
พิชติ

มาลี
กฤษณุลักษณ์

                    

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 
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 4.1.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
• ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมี UPS ซึ่งสามารถสํารองกระแสไฟฟ้าได้ 3 ชั่วโมง 
• หากใกล้ครบ 3 ชั่วโมงแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
• ผู้ดูแลดําเนินการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหาย 
• หากเครื่องสํารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้าทดแทน 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง 
กรณไีฟฟา้ขดัขอ้ง

START

ใกลค้รบ 3 
ชม.และไฟฟา้ยังไม่ปกติ

แจง้ ผอ. 
ศูนยส์ารสนเทศ ทราบ

ปดิระบบสารสนเทศ
เพื�อปอ้งกันความเสียหาย

UPS มปีญัหา
ใช่

ไม่ใช่

STOP

ดําเนินการจัดส่งซ่อม UPS 
ที�ชํารดุเสียหาย

หรอืจัดหาเพื�อทดแทน

A

A

สุรศักดิF
ศศิธร
พิชติ

มาลี
กฤษณุลักษณ์

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทราบ 
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4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ 
 4.2.1 กรณีไฟไหม ้

• หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผู้ที่สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่
ทําการดับไฟ  

• หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสํารองออกภายนอกตัวอาคาร ผู้ติดต่อประสานงานโทรแจ้งศูนย์
ปฏิบัติการอาคารและสถานที่และยานพาหนะทันที ที่เบอร์ 1150 และ1151 และโทรแจ้งสถานีดับเพลิง บางเขน ที่เบอร์ 02 521-0397 

• หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆชํารุดเสียหาย ให้รีบดําเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ดําเนินต่อไปได้ และออกแบบติดตั้งระบบตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัต ิ

• อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉกุเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่) 

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

 

ลภันอทิธิ� 

มณี 

โสภา 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทราบ 

โทร. 074 316381 
แจ้งสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
และ 

โทร. 074 311 016 
แจ้งสถารนีดับเพลิง อําเภอเมือง

สงขลา 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่) 
 

กรณไีฟไหม ้(ขณะไมม่ีผูป้ฏิบัติงานอยู)่

เสียหาย

ไม่เสียหาย
แจง้ ผอ.ศูนยส์ารสนเทศ

จัดหาอุปกรณเ์พื�อให ้
สามารถดําเนินการไดช้ั�วคราว

ชํารดุ เสียหาย

STOP

สํารวจความชํารดุ
เสียหายของอุปกรณ์

START

ดําเนนิการจัดซ่อมอุปกรณ์
ที�ชํารดุเสียหาย

A

A

สุรศักดิF
ศศิธร
พิชิต

มาลี
กฤษณุลักษณ์

 
 
 
 
 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทราบ 
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 4.2.2 กรณีน้ําท่วม 
• ผู้ดูแลระบบปิดระบบและทําการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ยังสามารถใช้งานได้ไปติดตั้ง ณ ชั้น 5 อาคาร สทก. 
• ผู้ดูแลระบบนําข้อมูลสํารองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ในส่วนที่เกิดความเสียหาย 
• ผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน สํารวจความชํารุด เสียหาย จัดส่งซ่อมหรือจัดหาเพื่อให้สามารถดําเนินการได ้

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีน้ําท่วม 

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 
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4.2.3 กรณแีผ่นดินไหว  
• ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร 
• ผู้ดูแลระบบนําข้อมูลสํารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทําได ้
• เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชํารุด เสียหาย และดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถดําเนินการต่อไปได ้

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว 
กรณแีผน่ดินไหว

ไม่พรอ้มใชง้าน

พรอ้มใชง้าน

เคลื�อนยา้ยออกภายนอก
ตัวอาคาร

ชํารดุเสียหาย
เปดิระบบสารสนเทศ
เพื�อใหส้ามารถ
ดําเนินการได้

นาํขอ้มูลสํารองมากูค้ืน
หรอืจัดหาอุปกรณม์าทดแทน
ในส่วนที�เกิดความเสียหาย

START

ตรวจสอบความเสียหาย
ความพรอ้มใชง้าน

เคลื�อนยา้ยอุปกรณจ์ัดเกบ็
ขอ้มูลสํารอง ออกภายนอกอาคาร

(หากสามารถทาํได)้

STOP
เมื่อเหตุการณ์สงบ สํารวจความเสียหาย

ของอุปกรณ์ และดําเนินการ
จัดซ่อมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทน

สุรศักดิF
ศศิธร
พชิิต

มาลี
กฤษณุลักษณ์

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 
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4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
4.3.1 กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง 

• กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ 
แจ้งผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทราบ 

• หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบรายการทรพัย์สินตรวจสอบความชาํรุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบ
ความชาํรุดเสียหาย ให้ดําเนินการติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

ผูส้ํ
าร
วจ
ตร
วจ
สอ
บ

รา
ยก
าร
ทร
พัย
ส์ิน

ผูดู้
แล
หอ้
งแ
ม่ข่
าย
/

ผูดู้
แล
ระ
บบ

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

แจง้หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทราบ 
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4.4 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล 

4.4.1 กรณีโจรกรรม 
• ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน 
• สํารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหาย 
• ผู้ดูแลระบบรีบดําเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิม และนําข้อมูลที่ได้สํารองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่างๆได้โดยเร็ว 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม 

 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 

วลรีัตน์ 

ลภันอทิธิ� 

ชารีฟ 
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4.4.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได ้
• แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
• ปฏิบัติตามคู่มือการดําเนินการหากมีการจัดทําไว้ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได ้

  

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได ้
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5. การกําหนดผู้รับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังน้ี 
1. รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาตลอดจน ติดตาม กํากับ ดูแล 

ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่  
1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(CIO) ประจําจังหวัดสงขลา 
1.2 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลา 
1.3 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัสงขลา  

2. รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย ได้แก่ 
  2.1 นายลัภนอิทธิ์ แว่นประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

2.2 นายชารีฟ เจ๊ะแอ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 3. รับผิดชอบการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
  3.1 นายลัภนอิทธิ์ แว่นประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
  3.2 นางสาวมณี ศิริพร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  ๓.๓ นางโสภา ทับทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 4. รับผิดชอบการสํารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้แก่ 
  4.1 นายลัภนอิทธิ์ แว่นประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

4.2 นายชารีฟ เจ๊ะแอ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
  4.3 นางวลีรัตน์ วงศ์โพธิพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการและกํากับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สํานักงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 

 
 


