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จะประกอบดวยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 5 ดาน คือ ระบบคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย   
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สวนที ่1 
บทนํา 

ภารกิจ 
 จากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕7  
ใหกรมชลประทาน มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ และจัดสรร
น้ําใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เพ่ือใหผูใชน้ําไดรับน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรมตลอดจนปองกันความเสียหาย
อันเกิดจากน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการจัดใหไดมาซึ่งน้ําหรือกักเก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อ
การ เกษตร  การพล ังงาน  การสาธารณูปโภคหร ือ  การอ ุตสาหกรรม  ตามกฎหมายว าด วย 
การชลประทาน กฎหมายวาดวยคันและคูน้ํา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเข่ือน 
และอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ําท่ีอยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับ
กิจกรรมพิเศษตาง ๆ ท่ีไมไดเปนแผนงานประจําปของกรม 

3. ดําเนินการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน 
 กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  
ใหมีพ้ืนท่ีชลประทาน อยูในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก   
   

คานิยม   
             WATER for all    

Work smart เกงงาน เกงคิด 
Accountability รับผิดชอบงาน 
Teamwork & Networking รวมมือรวมประสาน 
Expertise เชี่ยวชาญงานท่ีทํา 
Responsiveness นําประโยชนสูประชาชน 

                                 

พันธกิจ                     
๑. พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล  
๒. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม   
๓. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
๔. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา   

       

ประเด็นยุทธศาสตร     
๑. การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน     
๒. การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ     
๓. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจ 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2558  ๑ 



สวนที่ 2 
การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ความเปนมา 
ระบบขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานของกรมชลประทาน จึงตองมีมาตรการ

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันภัยคุกคามอันเกิดจากปจจัยภายใน  
และปจจัยภายนอกท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมชลประทาน 
 

หลักการและเหตุผล 
กรมชลประทาน ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ภายในองคกรใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไดรับ 
ความเสียหายจากการถูกโจมตี ไวรัสคอมพิวเตอร บุคลากร ปญหาไฟฟาขัดของ อัคคีภัย ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของกรมชลประทาน ดังนั้นเพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน  
มีความม่ันคงและปลอดภัย จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
และแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหมีเสถียรภาพและพรอมใชงาน 
 2. เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไขสถานการณไดอยางทันทวงที 
 3. เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. สามารถลดความเสี่ยงทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจระบบรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 

 

วิสัยทัศนดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมชลประทานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ท่ีทันสมัย  ม่ันคง  ปลอดภัย   

ตามมาตรฐานสากล 

 
พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. ใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชปฏิบัติงานบริหารงานอยางท่ัวถึง 
๓. ใหมีระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯ ได 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒ 



๔. ใหมีระบบบริการขอมูลสารสนเทศแกผูเก่ียวของแบบบริการจุดเดียว 
๕. ใหมีระบบบริการดานสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลง  

มีระบบเครือขายท่ีสมบูรณ สอดคลองกับนโยบายและแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับกระทรวงและประเทศ บุคลากรมีความรูความเขาใจ สามารถชวยในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงานภายในกรมชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู สามารถนํา ICT มาใชในการปฏิบัติงานของกรมชลประทานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือสําคัญ

ในการสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน 
3. การใช ICT ในการบริหารและการบริการขอมูลขาวสารของกรมชลประทาน 

 

นิยามความเสี่ยง 

 ความเส่ียง หมายถึงเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานการณท่ีไมแนนอน  
และอาจสงผลกระทบสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

 ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและการควบคุมกิจกรรม  
การดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีสามารถควบคุมและยอมรับได 

 ปจจัยเส่ียง  หมายถึง  ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมสามารถบรรลุ
เปาประสงคท่ีกําหนดไว 
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2.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีมีผลตอการดําเนินงานของหนวยงาน การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ  
ตองมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 3. การวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 
 4. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
 5. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report) 

 
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน มีข้ันตอน

ของกระบวนการ ดังรูป 
 

 
รูปท่ี 2-1 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง 

 
 เริ่มตนโดยการจัดตั้งกระบวนการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีคําสั่ง 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี ข5/9/2555  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดการความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห ระบุความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ติดตาม ประเมินผล การจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ก 

 

0. จัดตั้งกระบวนการ
 

1.Risk Identification 

2.Risk Assessment 5.Risk Monitor 
 and Report 

4.Risk Management 3.Risk Responses 
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2.2. การระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
 การวิเคราะห พิจารณาถึงเหตุการณความผิดพลาดท่ีผานมา และสิ่งท่ีไมสอดรับกับสิ่ง ท่ี
คาดการณไว รวมถึงความสามารถในการดําเนินการ ซ่ึงสรุปแบงความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได 5 ประเด็น คือ 

1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
2. ระบบเครือขาย 
3. ระบบขอมูล 
4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 
5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 

ตามรายละเอียดแบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)  
 
แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเส่ียง (Risk Identification) 
 

สวนราชการ กรมชลประทาน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
2. การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 

เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเภท 
ของความเสี่ยง 

ประเด็น / ปจจัย
เสี่ยง 

ระบุผลกระทบ / 
ความสูญเสีย 

ระบุสาเหตุของปจจัยเสี่ยง 

ความเส่ียงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT1. ระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย 

⋅ กรมฯ ไมมีระบบ
ขอมูล ไมสามารถ 
เชื่อมโยงขอมูล 
และประมวลผล
ขอมูล เพ่ือ
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน และ
การตัดสินใจได 

⋅ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ขัดของจากสภาพการใชงานอยาง
ตอเนื่องมานาน ไมสามารถซอม
ได  เนื่องจากไมมีอุปกรณสํารอง
หรืออะไหลเพราะหมด
สายการผลิต 

⋅ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายถูก
รบกวน เชน Virus และหรือ 
Hacker 

⋅ ผูดูแลระบบไมสามารถดูแล
ระบบไดอยางตอเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง 
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ประเภท 
ของความเสี่ยง 

ประเด็น / ปจจัย
เสี่ยง 

ระบุผลกระทบ / 
ความสูญเสีย 

ระบุสาเหตุของปจจัยเสี่ยง 

ความเส่ียงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตอ) 

IT2. ระบบเครือขาย ⋅ กรมฯ ไม
สามารถปฏิบัติงาน 
บริหารงานผาน
ระบบเครือขายได 
สงผลใหไมมีขอมูล 
ไมสามารถ
เชื่อมโยงขอมูล 
หรือการ
ประมวลผลขอมูล 
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน และ
การบริหารงานได 
 

⋅ อุปกรณเครือขายขัดของจาก
สภาพการใชงานตอเนื่อง เปน
เวลานาน ไมมีอุปกรณสํารอง 

⋅ ผูดูแลระบบไมสามารถดูแล
ระบบไดอยางตอเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง 

⋅ ผูใชงานใชระบบไมเปนไปตาม
หลักวิชาการ 
 

IT3. ระบบขอมูล ⋅ กรมฯ ไมมี
ระบบขอมูลใช
งาน หรือมีขอมูล
ท่ีผิดพลาด ไม
ครบถวน 
 

⋅ อุปกรณจัดเก็บขอมูลชํารุดจาก
สภาพการใชงานอยางตอเนื่อง
เปนเวลานาน แตขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

⋅ ถูกรบกวน เชน Virus  และ
หรือ Hacker 

IT4. สถานการณ
ความไมแนนอนและ
ภัยพิบัติ 

⋅ กรมฯ ไมมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชใน
การปฏิบัติงาน 
และบริหารงาน 

⋅ การชุมนุมทางการเมืองรุนแรง 

⋅ ไฟฟาดับเปนเวลานาน 

⋅ ไฟไหมบริเวณสถานท่ีติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย หรือ
ระบบเครือขาย 

⋅ น้ําทวมสูง เจาหนาท่ีไมสามารถ
เขาปฏิบัติงานได 

⋅ แผนดินไหวอยางรุนแรง 
IT5. ระเบียบ 
กฎหมาย และ
ขอบังคับ 

⋅ กรมฯ เสีย
ชื่อเสียง และอาจ
ถูกดําเนินการ
ทางกฎหมาย 

 

⋅ ขาดงบประมาณท่ีจะลงทุนดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมี
มูลคาสูง 

⋅ ขาดความรูความเขาใจดาน
เทคโนโลยีใหมๆ ระเบียบ 
กฎหมาย และขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 
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2.3 การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยการใหคะแนน

ความนาจะเปน และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือลดนอยลง  
ตามรายละเอียดแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

แบบประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

สวนราชการ กรมชลประทาน 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
2. การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 

เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น /  
ปจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 
(I) 

โอกาส 
(L) 

(I) x (L) 
ระบุวิธีการ/มาตรการ
ควบคุมหรือตรวจสอบ

ในปจจุบัน 

การ
ตรวจสอบ 

(D) 

ผลรวมคะแนน
การวิเคราะห 
(I) x (L) x (D) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ 

IT1. ระบบ
คอมพิวเตอร
แมขาย 

5 4 20 ⋅ จัดหาทดแทน/
เพ่ิมเติม 

⋅ จัดทําโครงการ
คลินิกคอมพิวเตอร 

⋅ ติดตั้งระบบปองกัน 
เชน Firewall  Anti 
Virus 

⋅ สํารองขอมูลและ
ระบบ Backup Site 

⋅ อบรมผูใชระบบ 

⋅ ติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและ
สํารองเชื้อเพลิง  

⋅ จัดเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

⋅ จางผูเชี่ยวชาญ
บํารุงรักษา 
(Maintenance) 
 

3 60 1 
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ประเด็น /  
ปจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 
(I) 

โอกาส 
(L) 

(I) x (L) 
ระบุวิธีการ/มาตรการ
ควบคุมหรือตรวจสอบ

ในปจจุบัน 

การ
ตรวจสอบ 

(D) 

ผลรวมคะแนน
การวิเคราะห 
(I) x (L) x (D) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ 

IT2. ระบบ
เครือขาย 

5 4 20 
 

⋅ จัดหาอุปกรณ
สํารองและจัดหา
ทดแทน 

⋅ ติดตั้งระบบปองกัน 
เชน Firewall  Anti 
Virus 

⋅ ติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและ
สํารองเชื้อเพลิง 

⋅ อบรมผูใชระบบ 

⋅ จัดเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

⋅ จางผูเชี่ยวชาญ
บํารุงรักษา 
(Maintenance) 
 

3 60 1 

IT3. ระบบ
ขอมูล 

5 ๔ 20 ⋅ ติดตั้งระบบปองกัน 
เชน Firewall  Anti 
Virus  Anti Spam/ 
spy 

⋅ กําหนดใหมี
รหัสผาน 

⋅ กําหนดสิทธิ์ 
การเขาถึงขอมูล 

⋅ กําหนดผูรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงขอมูล 
ใหทันสมัย 

⋅ จัดฝกอบรม
ผูใชงานและผูดูแล
ระบบ 

⋅ การทํางานเปนทีม 

⋅ จัดทําสํารอง
ขอมูลเก็บในตูนิรภัย
และระบบสํารอง 
 

2 ๔0 2 
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ประเด็น /  
ปจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 
(I) 

โอกาส 
(L) 

(I) x (L) 
ระบุวิธีการ/มาตรการ
ควบคุมหรือตรวจสอบ

ในปจจุบัน 

การ
ตรวจสอบ 

(D) 

ผลรวมคะแนน
การวิเคราะห 
(I) x (L) x (D) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ 

IT3. ระบบ
ขอมูล(ตอ) 

   ⋅ จางผูเชี่ยวชาญ
บํารุงรักษา 
(Maintenance) 
 

   

IT4. 
สถานการณ
ความไมแนนอน
และภัยพิบัติ 

5 1 5 ⋅ จัดทําแผนบริหาร
ความตอเนื่อง 

⋅ จัดทําแผนสํารอง
ฉุกเฉิน 

⋅ จัดทําระบบสํารอง 
(Backup Site) 

⋅ อุปกรณปองกันไฟ
กระชาก 

⋅ อุปกรณดับเพลิง 

⋅ ติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและ
สํารองเชื้อเพลิง 

⋅ ติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัย 
 

3 15 4 

IT5. ระเบียบ 
กฎหมาย และ
ขอบังคับ 

๓ 3 ๙ ⋅ ตรวจสอบขอปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 

⋅ ดําเนินการจัดหา
และติดตั้งอุปกรณ 
ตามกฎ ระเบียบ 

⋅ จัดเจาหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 

⋅ จางหนวยงาน
ภายนอกดําเนินการ 

2 ๑๘ 3 
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โดยมีเกณฑการพิจารณาใหระดับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบจากการเกิด
ความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานยอมรับได ดังนี้ 

 

 ผลกระทบ (Impact) 
ระดับ ผลกระทบ ความลาชา 

5 สูงมาก ทําใหโครงการหรืองานลาชาไป 1 สัปดาหข้ึนไป 
4 สูง ทําใหโครงการหรืองานลาชาไป 1 วัน 
3 ปานกลาง ทําใหโครงการหรืองานลาชาไป 4 ชม. 
2 นอย ทําใหโครงการหรืองานลาชาไป 1 ชม. 
1 นอยมาก ทําใหโครงการหรืองานลาชาไป 30 นาที 

 

 โอกาสเกิด (Likelyhood) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ระยะเวลาเกิด 

5 สูงมาก เกิดข้ึนเปนประจําทุกนาที 
4 สูง เกิดข้ึนเปนประจําทุก 2 ชั่วโมง 

3 ปานกลาง เกิดข้ึนเปนประจําทุกวัน 

2 นอย เกิดข้ึนเปนประจําทุกสัปดาห 
1 นอยมาก เกิดข้ึนเปนประจําทุกเดือน 

 

 วิธีการควบคุม/ตรวจสอบ (Detection/Control) 
ระดับ ตรวจสอบ ควบคุม 

5 ไมสามารถตรวจพบความผิดพลาดได ไมมีมาตรการควบคุม ติดตาม ประเมินผล 
4 ความผิดพลาดมักตรวจพบไดยาก มีแนวทางการควบคุม 
3 ความผิดพลาดมักตรวจพบไดปานกลาง มีแผนในการควบคุม 
2 ความผิดพลาดมักตรวจพบไดงายแตอาจไมได

ทันที (สัปดาห) 
มีระบบ (Approach, Deploy) การควบคุม 

1 ความผิดพลาดมักตรวจพบไดงาย 
แบบ Real Time 

มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง 
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2.4  การวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 
การวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงดวยการใชเทคนิค Why-Why Analysis เปนการวิเคราะห 

หาปจจัยตนเหตุใหเกิดปรากฏการณอยางเปนระบบ มีข้ันตอน ไมเกิดการตกหลน  ไมคิดแบบคาดเดา  
ผังตัวอยางการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงดวยการใชเทคนิค Why-Why Analysis 
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 ทําไมเกิด
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ช่อง”ทําไม” ช่องสุดท้าย

จะเป�นป�จจัยที�เป�นต้นตอ

ของป�ญหา

-1

2

         -22

1

         -21

         -11

         -1-21

         -1-11

1

1

2

 
วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพ่ือการคาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอน ท่ีจะเกิด

ข้ึนกับองคกร ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการจัดการ
ความเสี่ยงมีหลายวิธี เชน 

• การยอมรับความเสี่ยง(Tolerate) เปนการตกลงกันท่ีจะยอมรับ เนื่องจากไมคุมคา 
ในการจัดการหรือปองกัน แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ตองมีการติดตาม 
เฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ 

• การจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Treat) การปรับปรุงระบบการทํางานหรือออกแบบ
วิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูมือ 
การปฏิบัติงาน 

• การโอนความเสี่ยง (Transfer) เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอ่ืน
ชวยแบงความรับผิดชอบ เชน การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจาง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource) 

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก 
และไมอาจยอมรับไดจึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยง 

• การฉวยโอกาสจากสถานการณท่ีมีความเสี่ยง (Take the Opportunity) เนื่องจาก
ความเสี่ยงบางอยางอาจนํามาซ่ึงโอกาสในการบริหารจัดการ 
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กรมชลประทาน ไดแบงแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

• จัดการและควบคุมความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารสถานการณความเสี่ยง สรางระบบ
ปองกันตางๆ 

• โอนความเสี่ยง โดยจางบํารุงรักษาระบบ 

• จัดหาอุปกรณทดแทนท่ีมีอายุการใชงานมาก 

• จัดหาระบบปองกัน 

• จัดหา Software ท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
ตามรายละเอียดแบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)  

 
แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน,           
การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ,  การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้าตามภารกิจการพัฒนาแหลงน้ํา 
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง Tolerate Treat Transfer 

แนวทางการลดโอกาส 

⋅ จางผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกบํารุงรักษา (Maintenance) 
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และจัดหาอุปกรณสํารอง/เพ่ิมเติม 

⋅ ติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 

⋅ ติดตั้ง Anti-Virus Server และ Anti-Virus ท่ีเครื่องลูกขายเพ่ือปองกัน
โปรแกรมท่ีไมพึงประสงค และมีการ UpdateฐานขอมูลVirusโดย
อัตโนมัติ 

⋅ จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

⋅ ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชละทาน ระเบียบกรมชลประทานวา
ดวยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกาศศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเรื่องขอกําหนดการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย
และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

แนวทางการลดผลกระทบ 
⋅ จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถบุคลากร   

⋅ จัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูล 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน,           
การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ,  การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้าตามภารกิจการพัฒนาแหลงน้ํา 
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT2. ระบบเครือขาย 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง Tolerate Treat Transfer 

แนวทางการลดโอกาส 

⋅ จางผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกบํารุงรักษา (Maintenance) 

⋅ ติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 

⋅ ติดตั้ง Anti-Virus Server และ Anti-Virus ท่ีเครื่องลูกขายเพ่ือปองกัน
โปรแกรมท่ีไมพึงประสงค และมีการ UpdateฐานขอมูลVirusโดย
อัตโนมัติ 

⋅ จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

⋅ ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน ระเบียบกรม
ชลประทานวาดวยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกาศศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องขอกําหนดการเขา-ออก
หองควบคุมระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

แนวทางการลดผลกระทบ ⋅ จัดทํา/จัดเตรียมชองทางระบบเครือขายสํารอง 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน,           
การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ,  การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้าตามภารกิจการพัฒนาแหลงน้ํา 
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT3. ระบบขอมูล 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง Tolerate Treat Transfer 

แนวทางการลดโอกาส 

⋅ ติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 

⋅ ติดตั้ง Anti-Virus Server และ Anti-Virus ท่ีเครื่องลูกขายเพ่ือปองกัน
โปรแกรมท่ีไมพึงประสงค และมีการ UpdateฐานขอมูลVirusโดย
อัตโนมัติ 

⋅ การใชรหัสผานเพ่ือปองกันการเขาถึงและการบุกรุก 

⋅ จางหนวยงานภายนอกบํารุงรักษา (Maintenance) 

⋅ กําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล 

⋅ ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน ระเบียบกรม
ชลประทานวาดวยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกาศศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องขอกําหนดการเขา-ออก
หองควบคุมระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

แนวทางการลดผลกระทบ ⋅ จัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูล 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน,           
การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ,  การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้าตามภารกิจการพัฒนาแหลงน้ํา 
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง Tolerate Treat Transfer 

แนวทางการลดโอกาส 
⋅ มีอุปกรณดับเพลิง ตูปองกันไฟกระชาก ระบบสํารองไฟฟา เครื่องกําเนิด

ไฟฟา  และระบบสัญญาณเตือนภัย 

⋅ จัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง 

แนวทางการลดผลกระทบ 
⋅ จัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูล 

⋅ มีตูนิรภัยเพ่ือจัดเก็บขอมูลสํารอง 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงนํ้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน,           
การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ,  การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้าตามภารกิจการพัฒนาแหลงน้ํา 
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง Tolerate Treat Transfer 

แนวทางการลดโอกาส 

⋅ จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนและ Software ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

⋅ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการทํางานใหมๆ 
และระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

⋅ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

แนวทางการลดผลกระทบ ⋅ จัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร 
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2.5  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
นําผลจากการ ทบทวน ระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตางๆมาจัดลําดับความสําคัญแลวนํามาจัดกลุมเพ่ือนํามาจัดทําแผน 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
 
 

แผนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan) 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

IT2. ระบบเครือขาย  
IT3. ระบบขอมูล 
IT5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 1,2,4  
ชื่อแผนงาน 1. แผนการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขปญหาอุปกรณในระบบเครือขาย และ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
2. เพ่ือรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 
3. พัฒนาทักษะองคความรูใหบุคลากรเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 

กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1. ดําเนินการจัดจางผูเชี่ยวชาญดวย
วิธีการทางพัสดุ 

2. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ
เครื่องแมขาย ระบบเครือขาย 
และระบบสารสนเทศ 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เชื่อมตอระบบเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัย 

4. จัดทํารายงานประจําเดือน 
5. จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ี ท่ี

เก่ียวของ 
6. ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนฯ 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย  

IT3. ระบบขอมูล 
IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 1,4 
ชื่อแผนงาน 2. แผนการสํารองและกูคืนขอมูล 
วัตถุประสงค 1. ลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับขอมูลและสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานไดในกรณี

ท่ีเกิดเหตุการณไมคาดคิด ทําใหฐานขอมูลเสียหาย 
2. เพ่ือกําหนดแนวทางการสํารองขอมูล และการกูคืนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตองตามท่ีตองการอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 

กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการสํารอง
และกูคืนขอมูล 
2. ทบทวนเพ่ือกําหนดกระบวนการ 
ในการสํารองขอมูล 
3. ดําเนินการสํารองระบบฐานขอมูล 
ท่ีสําคัญ  
4. ทดสอบการสํารองและกูคืนขอมูล 
5. จัดทําคูมือการสํารองและกูคืน
ระบบ/ขอมูล 
6. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- - รายงานผลการปฏิบัติงานจาก
ตารางการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๑๗ 



หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 4 
ชื่อแผนงาน 3. แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วัตถุประสงค 1.เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูล

และสารสนเทศใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน 
2.เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษา
ระบบความปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดผลงาน จํานวนครั้งท่ีระบบฯท้ังระบบไมสามารถใชงานได 

กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1.แตงตั้งคณะทํางาน 
2.จัดทําคูมือ/ขอปฏิบัติ เพ่ือรองรับ
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจ 
เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ซอมแผนภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 
5.สื่อสาร เผยแพร จัดทําคูมือ/ขอปฏิบัติ 
เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัย
พิบัติ ใหกับบุคลากรของกรมฯ 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปและประเมินผล 
การดําเนินการตามแผนฯ 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT3. ระบบขอมูล  
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 2 
ชื่อแผนงาน 4. แผนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 
วัตถุประสงค    เพ่ือทบทวนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 

ใหครอบคลุมและทันสมัย 

ตัวชี้วัดผลงาน รอยละของฐานขอมูลท่ีมีการทบทวนสิทธิ์การใชงาน 

กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1.แตงตั้งคณะทํางาน 
2.ทบทวนการกําหนดสิทธิ์การใชงาน
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ  
3.จัดทํารายงานสรุปการกําหนดสิทธิ์การ
ใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย  

IT3. ระบบขอมูล 
IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 1,4 
ชื่อแผนงาน 5. แผนบริหารความเตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP)  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค    1. ลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

นําขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับมาใชงานไดในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณไมคาดคิด ทําใหฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย 
    2. เพ่ือกําหนดแนวทางการสํารองขอมูล เตรียมความพรอมรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกูคืนขอมูล 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตามท่ีตองการ 
อยางเปนระบบ 
    3. เ พ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัย 
ของฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให มี เสถียรภาพและมี 
ความพรอมสําหรับการใชงาน 
 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 
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กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบตามแผนบริหาร
ความตอเนื่องฯ 
2. จัดทําคูมือ/ทบทวน/ขอปฏิบัติ  
ตามแผนบริหารความตอเนื่องฯ 
3. ซักซอม/เผยแพรแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารความตอเนื่องฯ 
4. จัดทํารายงานผล 
5. สื่อสาร เผยแพร จัดทําคูมือ/ขอปฏิบัติ 
เพ่ือรองรับแผนบริหารความตอเนื่องฯ 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- - รายงานผลการปฏิบัติงาน
จากตารางการปฏิบัติงาน 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ    3 
ชื่อแผนงาน 6. แผนการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
วัตถุประสงค     ลดความเสี่ยงเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิช์ุดคําสั่งดานตางๆท่ีนํามาใช

ประกอบการปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน  

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 

กิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ท่ีจําเปน 

วิธีการ 
และแนวทาง 
การติดตามผล 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบศึกษาแนวทางการ
ปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 
2. จัดทําคูมือ/นําเสนอแผน 
3. ขอความรวมมือ/เผยแพร/ทําความ
เขาใจดานลิขสิทธิ์ชุดคําสั่ง 
4. จัดทํารายงานผล 
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- - รายงานผลการปฏิบัติงาน
จากตารางการปฏิบัติงาน 
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2.6 การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report) 
เปนการดําเนินการตอเนื่องวาแผนบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม รวมถึงทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน  
และพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึนรวมท้ังทําใหมีการปรับปรุงการทํางานตางๆ ในปถัดไป ตามรายละเอียด
แบบฟอรมการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)  

 
      การติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียง (Risk Monitor and Report) 

 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

IT2. ระบบเครือขาย 
IT3. ระบบขอมูล 
IT5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับความสําคัญ 1,2,4 

ชื่อแผนงาน 1. แผนการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขปญหาอุปกรณในระบบเครือขาย และเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
2. เพ่ือรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 
3. พัฒนาทักษะองคความรูใหบุคลากรเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ

ระบบคอมพิวเตอร 
ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 

ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 
  

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและ
ขอเสนอแนะ 

การสรางนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานผลการดําเนินงาน  - การทํางานเปนทีม 
- ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
- การฝกอบรม 

 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๑ 



 

หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย  

IT3. ระบบขอมูล 
IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับความสําคัญ 1,4 

ชื่อแผนงาน 2. แผนการสํารองและกูคืนขอมูล 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับขอมูลและสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานไดใน

กรณีท่ีเกิดเหตุการณไมคาดคิด ทําใหฐานขอมูลเสียหาย 
2. เพ่ือกําหนดแนวทางการสํารองขอมูล และการกูคืนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตองตามท่ีตองการอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 
ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 

  
การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและ
ขอเสนอแนะ 

การสรางนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานสรุปและประเมินผล
การดําเนินงาน 

 - การประชุม 

 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๒ 



 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 4 
ชื่อแผนงาน 3. แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วัตถุประสงค 1.เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูล

และสารสนเทศใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน 
2.เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษา
ระบบความปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดผลงาน จํานวนครั้งท่ีระบบฯท้ังระบบไมสามารถใชงานได 
ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 

  
การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ 
การสรางนวัตกรรมในการ

ปรบัปรุงงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  - การประชุม 
- การถอดความรูจากเจาหนาท่ีท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะดาน 

 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๓ 



 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT3. ระบบขอมูล  
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับความสําคัญ 2 
ชื่อแผนงาน 4. แผนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 
วัตถุประสงค    เพ่ือทบทวนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ให

ครอบคลุมและทันสมัย 

ตัวชี้วัดผลงาน รอยละของฐานขอมูลท่ีมีการทบทวนสิทธิ์การใชงาน 
ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 

  
การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ 
การสรางนวัตกรรมในการ

ปรับปรุงงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานสรุป  - การประชุม 

 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๔ 



 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย  

IT3. ระบบขอมูล 
IT4. สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับความสําคัญ 1,4 

ชื่อแผนงาน 5. แผนบริหารความเตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัตถุประสงค 1. ลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํา
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับมาใชงานไดในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไม
คาดคิด ทําใหฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย 
    2. เพ่ือกําหนดแนวทางการสํารองขอมูล เตรียมความพรอมรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกูคืนขอมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตามท่ีตองการอยางเปนระบบ 
    3.เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใช
งาน 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 
ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 

  
การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและ
ขอเสนอแนะ 

การสรางนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานสรุปและประเมินผล
การดําเนินงาน 

 - การประชุม 

 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๕ 



 
หนวยงานผูรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง IT5. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ 
ประเภทของความเสี่ยง ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับความสําคัญ 1,4 

ชื่อแผนงาน 6. แผนการปองกันละเมิดลิขสิทธิ์ 
วัตถุประสงค         ลดความเสี่ยงเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ชุดคําสั่งดานตางๆท่ีนํามาใช

ประกอบการปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดผลงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ 
ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน* ผลการดําเนินงานในรอบ12 เดือน* 

  
การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

การสรุปบทเรียนและ
ขอเสนอแนะ 

การสรางนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- รายงานสรุปและประเมินผล
การดําเนินงาน 

 - การประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.255๙ ๒๖ 



สวนที่ 3 
การดําเนินงาน 

 
3.1 การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ 

1. ทบทวนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2. การสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery) ผูรับผิดชอบ คือ 
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ  ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
นางรดา  รุจิณรงค  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

 

3. การบํารุงรักษาระบบ Backup Site ผูรับผิดชอบ คือ 
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 

4. การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศภายใน และระบบฐานขอมูล 
ผูรับผิดชอบ คือ 

นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ  ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
นางรดา  รุจิณรงค  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

 

5. ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล มีระบบปองกันการบุกรุก ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร Log 

System ระบบควบคุมการเขา–ออกหองควบคุมเครื่องแมขายและระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ คือ 
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ  ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
นางรดา  รุจิณรงค  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

 

6. การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ จัดทําทะเบียนซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์  ผูรับผิดชอบ คือ 
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ  ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
นางรดา  รุจิณรงค  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

 

7. การจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผูรับผิดชอบ คือ 

นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ  ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
นางไขแสง วิภาโตทัย ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี 
นางรดา  รุจิณรงค  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
นายภาคภูมิ อิงคปรัญชญากุล ผูอํานวยการสวนสื่อสารโทรคมนาคม  
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3.2 การทบทวนและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมชลประทานไดทบทวนและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และออกกฎระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร พ.ศ. 2553 
เ พ่ือใหการ ใช ระบบเครือข ายคอมพิว เตอรภายในกรมชลประทานเปน ไปอย า ง เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ท่ีไมถูกตอง เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐพ.ศ.2553 ตามรายละเอียดใน 
ภาคผนวก ข 

 

3.3  การจัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery) 
กรมชลประทาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบขอมูลและระบบสารสนเทศ จึงมี 

การจัดทําระบบสํารองและกู คืนขอมูล เ พ่ือปอง กันปญหา ท่ีอาจจะเกิด ข้ึนกับขอมูล ท่ีสํ า คัญ 
ของกรมชลประทาน ตามรายละเอียดการสํารองและกูคืนขอมูลใน ภาคผนวก ค โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  1)  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการสํารองและกูคืนขอมูล 
  2)  ทบทวนและกําหนดกระบวนการในการสํารองขอมูล 
  3)  ดําเนินการสํารองระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญ  
  4)  ทดสอบการสํารองกูคืนขอมูล 
  5)  จัดทําคูมือการสํารองและกูคืนระบบ / ขอมูล 
  6)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
 

3.4  การจัดทําระบบ Backup Site  
กรมชลประทาน ไดจัดทําแผนระบบ Backup Site ท่ีกรมชลประทานปากเกร็ดและสํานัก

ชลประทานใกลเคียง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกรณีไมสามารถเขาปฏิบัติงานหรือควบคุมระบบเครือขาย
หลัก ณ กรมชลประทานสามเสนได และกําหนดแนวทางการจัดตั้งระบบงานสํารองท่ีจําเปนตองใช
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ตามรายละเอียดการจัดทําระบบ Backup Site ณ กรมชลประทานปากเกร็ด 
ใน ภาคผนวก ง โดยมีผังการดําเนินการดังนี้ 
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ผังการดําเนินการดาน Backup Site กรมชลประทานปากเกร็ดในปงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมายหนาท่ีผูตรวจสอบการทํางานของ
หอง Backup Site 

 

รายงานการชํารดุเสียหายของอุปกรณตางๆ และ
ดําเนินการจัดหาอปกรณทดแทน 

พิจารณาทบทวนข้ันตอนสําหรับการ 
Promote Backup Site ข้ึนแทน Site หลักสามเสน 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จัดทํารายงานและประเมินผล  
1 รายงานประจําป 
2 ประเมินผลประจําป 
 
 
 

ผลประเมินใชปรับปรุง
ข้ันตอนตางๆ ในปถัดไป 
 
 
 

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ, เครื่องแมขาย
และระบบปรับอากาศ ประจาํเดือน 
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ผังการเช่ือมตอระบบเครือขาย Fiber Optic ของระบบ Backup Site 
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อุปกรณเครือขายในระบบ Backup Site 
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รายการอุปกรณ Backup Site กรมชลประทานปากเกร็ด 
อาคาร อรุณอินทรปาลิต ช้ัน 3  หอง Server   

 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

รายละเอียดอุปกรณท่ีติดต้ังตามจุดตางๆ 

รุน หมายเลขเครื่อง หมายเหตุ 

1 Fiber Media Converter COMXION 04711835-1007053 อุปกรณ ตู RACK 1 

2 Router Cisco Router 1841 FHK145071ZU อุปกรณ ตู RACK 1 

3 Switch  Cisco Catalyst 3560G 24 Port F0C1141Y155 อุปกรณ ตู RACK 1 

4 Fiber Optic Patch None - อุปกรณ ตู RACK 1 

5 Voip Cisco ATA 187 FCH1448AHU0 อุปกรณ ตู RACK 1 

6 Main Switch Alcatel 9019371020220049 อุปกรณ ตู RACK 1 

7 UPS  Ablerex - อุปกรณ ตู RACK 1 

8 CRT Monitor Acer AC711 ES711020544230014AED02 อุปกรณ ตู RACK 2 
9 Server Kromchol.com ATEC Premier Pro 513-302-06815 อุปกรณ ตู RACK 2 

10 Server Saraban.kromchol.com Acer Altos G510 Q240964 อุปกรณ ตู RACK 2 

11 Sub Main Switch Alcatel - 90123710 14620029 อุปกรณ ตู RACK 3 
12 Sub Main Switch Alcatel - 90123710 14620141 อุปกรณ ตู RACK 3 
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กราฟแสดงปริมาณการใชงานระบบเครือขาย หอประชุมอรุณอินทรปาลิต กรมชลประทานปากเกร็ด 
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และไดทําการปรับแตงคาอุปกรณดานเครือขาย นอกจากนี้ไดมีการจัดทํารายละเอียดในการ
จัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม  
 1. พิจารณาทบทวนข้ันตอนสําหรับการ Promote Backup Site ข้ึนแทน Site หลักสามเสน  
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

โดยทําการ Promote Backup Site ท่ีกรมชลประทานปากเกร็ดและ/หรือสํานักชลประทาน
ใกลเคียงข้ึนแทนระบบหลักท่ีสามเสน เพ่ือใชระบบงานตางๆดวยเครือขายภายใน (Intranet) ของระบบ 
VPN ดังแผนผังดานลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังการดําเนินการ Promote Backup Site 

 

เริ่มตน 

ตรวจสอบใหแนใจวาระบบ DNS  

ท่ีสามเสนไดถูกปดการใชงานแนนอนแลว 

เปดใชงานระบบ DNS สํารอง  
(ใชเลข IP เดียวกับเครื่องท่ีสามเสน) 

ปรับเครื่องแมขายระบบงานตางๆ  
ใหพรอมใชงานทดแทนแมขายท่ีสามเสน 

ประกาศแจงทางเว็บไซตสํารอง 
เมื่อระบบพรอมใหบริการแลว 

จบการทํางาน 
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           2. ปรับปรุงวิธีการสาํรองดานระบบงาน 
 2.1 พิจารณาข้ันตอนการคัดลอกโปรแกรมระบบงาน ตามผังกระบวนงานคัดลอก

โปรแกรมแบบOnline ผานระบบเครือขายVPN และรายละเอียดข้ันตอนการคัดลอก Source Program 
ผานระบบเครือขาย 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนการคัดลอกโปรแกรมระบบงาน 

  
 
 

เริ่มตน 

Log on ท่ีเครื่องแมขายระบบงาน
ตนฉบับท่ี Site สามเสน 

Map Network Drive เครื่องแมขาย
สํารองท่ีปากเกรด็ โดยใชคําสั่ง 

Run-> \\10.192.7.131\webapp 
จะได Network Drive เพ่ิมข้ึนมา 

ใช Window Explorer ทําการคัดลอก 
Source โปรแกรมระบบงานท่ีตองการ

ไปยัง Network Device 

เมื่อคัดลอกเสร็จใหทําการ Disconnect 
Network Drive ท่ี Map ไว 

จบการทํางาน 

ทํากับระบบงานในเครื่องแมขายอ่ืนๆ 
เหมือนข้ันตอนดังท่ีกลาวมาแลว 
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              2.2 การถายระบบฐานขอมูลแบบ Online ผานระบบเครือขาย VPN โดยมีกระบวนงาน
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการถายระบบฐานขอมูลแบบ Online ผานระบบเครือขาย VPN 
 

          3. จัดทําคูมือและถายทอดใหผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ  
          4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เริ่มตน 

Log on ท่ีเครื่องแมขายระบบงานตนฉบับท่ี 
Site สามเสน ทําการ Remote ไปยังเครื่อง
แมขายสํารองท่ีกรมชลประทานปากเกร็ด 

ท่ีหนาจอ Remote Server ใหเปด
โปรแกรม SQL Server Management 
Studio แลว Log on เขาสูฐานขอมูล 

ไปท่ีหัวขอ Management คลิกขวาเลือก 
Import หนาจอระบบ Wizard  

จะถูกเปดข้ึน 

ท่ีหนาจอระบบ Wizard ปอนขอมูลตางๆดังน้ี 
1) Data Source 

   เครื่อง Server : 172.16.18.40 
   ชนิด Authen : เลือก SQL Authen 
   Database   : เลือก Database ตามตองการ 

2) Data Destination 
   เครื่อง Server : ns302 
   ชนิด Authen : เลือก SQL Authen  
   Database   : เลือก Database ใหตรงกับ Source 

3) เลือก Table ท่ีตองการถาย (สามารถเลือกไดหลายตัว) 
4) เลือก Run Immediately 

 

จบการทํางาน 

รอจนการถายขอมลูเสร็จ ปดโปรแกรมท่ี
ใชทุกตัว Log off ระบบ Remote Server 
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3.5 การกําหนดสิทธิก์ารเขาถึงระบบฐานขอมูลและระบบเครือขาย (Security/Access- 
Right) 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบเครือขายโดยการกําหนดชื่อผูใชระบบเครือขาย (Username) 
และกําหนดรหัสผาน (Password) ใหแกผูใชทุกคน ทําใหผูใชแตละคนหรือแตละกลุมมีสิทธิ์ในการเขาถึง
ระบบฐานขอมูลแตกตางกัน เปนการปองกันผูไมมีสิทธิ์มาใชหรือแกไข ท้ังนี้ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูลมีความสําคัญ ตอความสําเร็จขององคกรเปนอยางมาก ผูบริหารฐานขอมูลจึงจําเปนตองรักษา
ฐานขอมูลใหปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบฐานขอมูลและระบบเครือขาย คือ 

1) การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบฐานขอมูลและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดดําเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหเปนปจจุบัน ขยายผูใชงาน
เพ่ิมเติมจากระบบสํานัก/กอง เปนระดับฝาย/กลุมงาน/งาน และดําเนินการเพ่ิมขอมูลผูใชงาน กําหนด
สิทธิ์ผูใชงานและเพ่ิมตะกราหนวยงานเพ่ิมเติม และกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบเครือขายโดยการกําหนด
ชื่อผูใชสําหรับระบบเครือขาย (Username) และกําหนดรหัสผาน (password) ใหแกผูใชทุกคน ผูใช 
ทุกคนควรรักษาชื่อผูใช โดยเฉพาะอยางยิ่งรหัสผานไวเปนความลับท่ีสุด โดยปกติรหัสผานมีความยาว 
ไมนอยกวา 8 ตัวอักษรและเลือกใชตัวอักษรและสัญลักษณท่ียากแกการเดา การนําชื่อคูสมรส ลูก  
สัตวเลี้ยงมาใช ถือวาเปนรหัสผานท่ีไมดีเพราะสามารถเดาไดงายโดยคนใกลชิด ในระบบท่ีมีความลับมาก 
ควรเปลี่ยนรหัสผานอยูเสมอ ซอฟตแวรระบบฐานขอมูลสามารถนํามาใชในการตรวจสอบการใชงานของ
ชื่อผูใชและรหัสผาน รายงานจะมีขอมูลเก่ียวกับการใชงานในระบบของชื่อผูใชแตละชื่อ และอาจมีขอมูล
รายละเอียดการใชงานตางๆ เชน การเขามาทําอะไรกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสําหรับ 
การกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรมประยุกตแตละโปรแกรมจะมีการกําหนดวา ผูใชแตละคนเม่ือสามารถเขา
สูระบบไดแลว อาจไมสามารถใชโปรแกรมบางอยางได เชน ระบบจัดการฐานขอมูล ซ่ึงจะกําหนดชื่อผูใช
และรหัสผานของแตละกลุมผูใชงาน ทําใหผูใชแตละคนหรือแตละกลุมมีสิทธิ์ในการใชซอฟตแวรในระบบ
แตกตางกันออกไป เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยใหสูงมากข้ึน                          

2) กําหนด Username / Password ใหกับผูใชงานระบบ Internet โดยใหผูขอใชบริการ
ลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือระบุตัวตนในการเขาใชระบบอินเตอรเน็ต และมีการจัดเก็บขอมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอรไวดวย สามารถตรวจสอบไดเม่ือมีการรองขอทางกฎหมาย ตามรายละเอียด
การกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูล ใน ภาคผนวก จ 

 
3.6 การปองกันการบุกรุกระบบ  
   1) ระบบ Firewall , IPS 
 Firewall เปนเทคโนโลยีปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพ่ือไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาใช
ขอมูล และทรัพยากรภายในเครือขาย โดย Firewall จะทําหนาท่ี ตรวจสอบขอมูล ท่ีผานเขาและออก 
ผานเครือขาย โดยเปนไปตามขอกําหนด เพ่ือความปลอดภัยในการใชงานระบบเครือขาย 
 IPS (Intrusion Prevention System) คือ Software หรือ Hardware ท่ีไดรับการออกแบบมา
เพ่ือใหตรวจสอบการบุกรุกโดยจะทํางานคลายกับ IDS (Intrusion Detection System) แตจะมี
คุณสมบัติพิเศษในการจูโจมกลับหรือหยุดยั้งผูบุกรุกไดดวยตัวเองโดยท่ีไมจําเปนตองอาศัยโปรแกรมหรือ 
Hardware ตัวอ่ืนๆ IPS นั้นจะจูโจมผูโจมตีโดยการสงสัญญาณ TCP Reset โตตอบกลับไปหรือจะสั่งการ 
Firewall เพ่ือปรับเปลี่ยนกฎบางขอเพ่ือปองกัน Packet อันตรายไมใหเขามาในเครือขาย การทํางาน 
ของ IPS นั้นจะใชหลักการ Inline คือจะนํา IPS เขาไปวางไวค่ันกลางการสงขอมูล ซ่ึงโดยท่ัวไปจะวางไว
หลัง Firewall โดยจะไมมีการกําหนด IP Address เอาไวเพ่ือปองกันการโจมตี (Font End) 
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 มีการติดตั้งอุปกรณ Firewall ใชงานในปจจุบัน คือ Cisco ASA 5580 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางใน
การควบคุม การติดตอสื่อสารระหวางเครือขายภายในกรมชลประทาน และเครือขาย VPN กับเครือขาย 
Internet เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในเครือขาย ไมใหถูกเจาะหรือโจมตีไดจากบุคคลภายนอกรวมถึง
ปองกันไมใหบุคคลท่ีอยูภายในเครือขายไปโจมตีบุคคลท่ีอยูภายนอกเครือขาย ดวยการสรางกฎ (Rule) 
เพ่ือควบคุม การใชงาน ดังนี้ 
  1. เพ่ืออนุญาต หรือไมอนุญาตใหผูใชงานท่ีอยูในเครือขาย Internet สามารถเขามาดึง ขอมูล
จากเครือขายภายในกรมชลประทาน 
  2. เพ่ืออนุญาต หรือไมอนุญาตใหผูใชงานท่ีอยูภายในเครือขายกรมชลประทาน สามารถดึง
ขอมูลใดๆ ไดบางจากเครือขาย Internet 
  และจัดใหมีอุปกรณ IPS (Intrusion Prevention Systems) ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระหวาง 
Firewall และ IDS (Intrusion Detection System) ซ่ึงเปนระบบการตรวจจับการบุกรุกคอยตรวจตรา
บุคคลท่ีเขาในระบบเครือขาย  

IPS ท่ีนํามาติดตั้งในปจจุบันคือ Cisco IPS 4260 ซ่ึงติดตั้งโดย บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
ภายในระบบเครือขายของกรมชลประทานจะทําหนาท่ีกรอง Packet ทุกๆ Packet ท่ีสงเขา – ออก 
ระหวางเครือขายภายในกรมชลประทานสามเสน และเครือขาย VPN กับระบบเครือขาย Internet  
ซ่ึงเปนการเพ่ิมความปลอดภัยใหกับระบบเครือขายและทําใหสามารถใชงาน Bandwidth ภายในระบบ
เครือขายใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะปองกัน Packet ท่ีไมปลอดภัยท้ังหลายท่ี 
สงเขา- ออก ท้ังจาก Virus จากการโจมตี (Attack) และจากผูบุกรุก    

 

 

อุปกรณ Fire wall (Cisco ASA 5580) 
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2) ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร      
ไวรัสคอมพิวเตอร คือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีบุกรุกเขาไปในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากผูใช สวนมากมักจะประสงครายและสรางความเสียหายใหกับระบบของเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้นๆ 

ปจจุบันกรมชลประทานไดใชโปรแกรม Sophos Endpoint Security and Control  
และโปรแกรมNod 32 เพ่ือติดตั้งและใชงานใหกับเครื่องคอมพิวเตอรภายในองคกร รวมท้ังจัดฝกอบรม
วิธีการติดตั้ง ตรวจจับ และ Update Signature ใหกับบุคลากรภายในกรมชลประทาน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย   

 

3.7 ระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร (Log System) 
กรมชลประทานไดทําการติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร (Log System)

โดยใชอุปกรณ Cisco CS-Mar 110R และ Cisco CS-Mar 55R   ในการบริหารจัดการขอมูล เพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

 

 
  

อุปกรณจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร (Cisco CS-Mars 55 R ) 
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อุปกรณจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร (Cisco CS-Mars 110 R) 

 
3.8 ระบบสํารองไฟฟา 
 ระบบไฟฟาสํารองเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหระบบไฟฟามีความเสถียรภาพ และสามารถใชงานได
ตลอดเวลา การใช UPS เปนระบบไฟฟาสํารองสําหรับระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการฐานขอมูล 
มีความจําเปนอยางมาก เนื่องจากการขัดจังหวะการทํางานของระบบเหลานี้แมเพียงชั่วขณะก็อาจทําให
เกิดความเสียหายไดอยางมาก 

กรมชลประทาน มีเครื่องจายกระแสไฟฟาสํารอง (UPS) ขนาด 10 KVA  ขนาด 6 KVA  ขนาด 
5 KVA  ขนาด 3 KVA และขนาด 1 KVA ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณใน
หองควบคุมระบบเครือขาย เนื่องจากเครื่องจายกระแสไฟฟาสํารองเปนสิ่งจําเปนท่ีหองควบคุมระบบ
เครือขาย เพราะโอกาสท่ีจะมีไฟฟาดับยอมเกิดข้ึนไดเสมอ เม่ือกระแสไฟฟาดับ เครื่องจายกระแสไฟฟา
สํารองก็จะทําการจายกระแสไฟฟาแทน ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณในหองควบคุมระบบ
เครือขายสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง จัดใหมีอุปกรณปองกันไฟกระชาก (Surge Protection Filter)  
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เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 10 KVA และ 6 KVA 
 
 

 

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA 
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เครื่องปนไฟ (Generator) 
 
 

   
 

ตูควบคุมระบบไฟฟา และอุปกรณปองกันไฟกระชากภายในหองควบคุมระบบเครือขาย 
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 3.9 ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control) หองควบคุมเคร่ืองแมขายและ
หองควบคุมระบบเครือขาย 
 ระบบควบคุมการเขา-ออก ประตูอัตโนมัติ หรือ Access Control System เปนระบบควบคุม
การเขา-ออกพ้ืนท่ีใดๆโดยอัตโนมัติ เปนการปองกันการบุกรุกซ่ึงเปนเหตุหนึ่งท่ีอาจสรางความเสียหาย 
กับการทํางานของอุปกรณหรือบุคลากรได รวมท้ังสามารถจัดการดานเวลา ตรวจสอบไดวามีการเขา-ออก
พ้ืนท่ีโดยผูใด เวลาเทาไร ซ่ึงการตั้งคาตางๆเหลานี้สามารถตั้งคาไดจากจุดเดียวการควบคุมสามารถเลือก
อุปกรณท่ีใชในการแสดงวาเปนบุคคลใด 

สําหรับการควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมเครื่องแมขายและหองควบคุมระบบเครือขาย 
กรมชลประทาน โดยใชคียการด แบบ Proximity ซ่ึงเปนบัตรท่ีใชการตรวจสอบโดยคลื่น บัตรแตละใบ 
จะมีรหัสไมซํ้ากัน เนื่องจากไมสามารถแกไขรหัสบัตรไดทําใหระบบนี้มีความปลอดภัยสูงกวาระบบ 
แถบแมเหล็ก มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในหองควบคุมเครื่องแมขายและหองควบคุมระบบเครือขาย 
กําหนดเง่ือนไขสําหรับการควบคุมการเขา-ออก หองคอมพิวเตอรแมขายและหองควบคุมระบบเครือขาย 
ตามรายละเอียด ใน ภาคผนวก ฉ 

 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขายโดยใช รหัสผาน หรือ key-card 

 

            

ระบบรักษาความปลอดภัยการเขา-ออกหองควบคุมเครื่องแมขายโดยใช รหัสผาน หรือ key-card 
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3.10 การควบคมุดูแล บาํรุงรักษาระบบเครือขาย Intranet / Internet  
  จัดใหมีการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาระบบเครือขาย เพ่ือใหการใชงานระบบเครือขายสามารถ
ทํางานไดตลอดเวลา ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีจะตองให ระบบเครือขายสารสนเทศมีความเสถียร (stable) 
และมีความพรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลาเชนกัน และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับสถานการณตางๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในการท่ีจะทําใหระบบฯ ใชงานไมได จึงตองมีการจัดเตรียมการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ Spare Part ตางๆ หรือ อุปกรณ H/W ซ่ึงจะตองใชทดแทน
อุปกรณท่ีชํารุดเสียหายซ่ึงตองใชเวลาในการแกปญหาใหเร็วท่ีสุด และนอกจากท่ีกลาวมาแลว 
ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห และแกไขปญหา  
  จากสาเหตุดังกลาวขางตน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน  
จึงมีความจําเปนตองมีการดําเนินการจัดจางหนวยงานภายนอกท่ีมีประสบการณ และความชํานาญงาน
เขามาชวยในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครือขายของกรมชลประทาน  
เพ่ือใหสามารถรองรับการทํางาน และการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือวัตถุประสงค ดังนี้ 
  (1)  เพ่ือดูแลบํารุงรักษาและแกไข ปญหาอันเกิดจาก อุปกรณเครือขายรวมถึง การเชื่อมตอ
ของระบบเครือขาย ใหสามารถใชงานระบบเครือขายไดตลอดเวลา และมีปญหานอยท่ีสุด 
  (2)  เพ่ือดูแลบํารุงรักษา และแกไขปญหาเครื่องแมขาย (Servers) ท่ีกรมชลประทานมี  
ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลา และมีปญหานอยท่ีสุด 
  (3)  เพ่ือแกปญหาความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับระบบเครือขาย และในเรื่องของบุคลากร
ท่ีขาดแคลนอยู 
   

  การบํารุงรักษามีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
- ดานระบบเครือขายและอุปกรณระบบเครือขาย 

  (1)  ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ การเชื่อมตอระบบเครือขาย  
และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถทํางานไดเปนปกติอยางตอเนื่อง 
  (2)  เปลี่ยนอุปกรณ หรือชิ้นสวนอะไหล ของอุปกรณเครือขายท่ีชํารุด เสียหาย และหาอะไหล
ทดแทน เพ่ือใหระบบเครือขาย สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
  (3)  Configuration ระบบและอุปกรณเครือขายท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง Backup / Restore 
ขอมูลและคา Setup ตางๆ ท่ีจําเปน และเหมาะสม รวมท้ังสําเนาทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แกไข 
  (4)  ตรวจสอบและแกไข ความผิดปกติของระบบ 
  (5)  จัดใหมีการอบรม และจัดทําคูมือ บํารุงรักษาระบบ 
  (6)  จัดใหมีเจาหนาท่ีมานั่งประจําทุกวัน ในเวลาทําการเพ่ือชวยในการแกไขปญหาเบื้องตน 
   

- ดานระบบเครือขาย Internet 
  (1)  ดูแลตรวจสอบระบบ Internet ของกรมชลประทาน ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
  (2 )   จั ด ให มี บุ คลากร ท่ี มีประสบการณ ในการบริหารและจั ดการ เครื่ อ งแม ข าย  
ท้ังระบบปฏิบัติการ UNIX , Linux และWindows บนระบบเครือขาย Internet 
  (3)  บริหารจัดการระบบ Internet เชนการตรวจดูบริการตางๆบนเครือขาย การแสดงรายงาน
สถานะของเครื่องแมขายตางๆ ท่ีใหบริการ การบริหารจัดการระบบ Mail การปองกัน Virus และเมลขยะ 
(Spam Mail Filter มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ Web Server ฯลฯ)  
  (4)  ทําการสํารองขอมูล โดยมีเครื่องมือหรือ S/W ท่ีชวยในการบริหารจัดการ การ Backup 
และการ Restore แบบ On-line 
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  (5)  จัดใหมีการอบรม และจัดทําคูมือการบํารุงรักษาระบบ 
  (6)  จัดใหมีเจาหนาท่ีอยางนอย 1 คน มาประจํา ณ จุดติดตั้งในวันสุดทายของสัปดาห 
  ในการตรวจสอบการใชงาน Internet จะมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบการทํางานของระบบ
เครือขาย และระบบ VPN โดยการดูสัญญาณท่ีหนาจอ Monitor และคอยประสานงาน User  
อยูตลอดเวลาทําใหการแกไขจุดท่ีมีปญหา เปนไปดวยความรวดเร็ว ตามรายละเอียดการจางบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายกรมชลประทาน ใน ภาคผนวก ช 

 

3.11 การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  มีการจัดทําแผนรองรับการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เพ่ือมิใหผูปฏิบัติงานในองคกรละเมิด พรบ.
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร โดยมีการทบทวนระเบียบการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
ภายในองคกร และจัดทํารายการซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ีใชในกรมชลประทาน ตามรายละเอียดการปองกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ ใน ภาคผนวก ซ 
  

3.12 การปรับปรุงระบบ Server ใหอยูภายใต DMZ Zone  
  การจัดการเครือขาย Firewall แบบ DMZ (Demilitarized Zone) เปนรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมใชกัน  
ซ่ึงเครือขายจะประกอบไปดวยเครือขาย 3 สวนดวยกัน คือ 

• เครือขายภายใน (Trusted Internal Network) จะเปนสวนท่ีไมอนุญาตใหเครือขาย
ภายนอกเขามาได ซ่ึงสวนใหญจะเปนสวนของ Client 

• เครือขาย DMZ  เปนสวนท่ีเครือขายภายนอกและเครือขายภายในเขามาใชงานได 
ตามกฎท่ี Firewall ไดตั้งไว 

• เครือขายภายนอก (Internet) 
  การปรับปรุงระบบ Server ภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหอยูภายใต DMZ 
Zone เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเขาใชงานระบบเครือขาย โดยกําหนด DMZ Zone ในระบบ
เครือขายสารสนเทศกรมชลประทาน  
  

3.13 การปองกันภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มีการจัดทําแผนฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเปน
แนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน  พรอมท้ังลดความเสียหายท่ีเกิดแกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมชลประทาน  ตามรายละเอียดแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ีอาจ 
เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน ภาคผนวก ฌ   
 
การปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ทําการปดระบบไฟฟาหลักของอาคาร 
2. นําอุปกรณดับเพลิง ฉีดพนเพ่ือระงับไมใหไฟไหมลุกลาม 
3. เม่ือสามารถระงับเพลิงไหมแลว ใหทําการตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ พรอมทําการกู

คืนระบบใหสามารถทํางานไดตามปกติ 
4. หากตรวจพบอุปกรณเกิดความเสียหายและไมสามารถกูคืนระบบได ใหทําการประสานงาน

กับผูรับผิดชอบดูแลอุปกรณท่ีเสียหาย เพ่ือดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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การเลือกใชเครื่องดับเพลิง 
ไฟ  A   หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากของแข็งติดไฟ  เชน  ไม  ผา  กระดาษ  ดับโดยใหความเย็นใชน้ํา

ฉีดเปนฝอย หรือฉีดตรงๆ 
ไฟ  B   หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากน้ํามันชนิดตางๆ   ของเหลว   แกส   จารบี  และสิ่งท่ีใชสําหรับ

ลางละลายทําความสะอาดตางๆ  ดับโดยไมใหอากาศไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง หรือลด Temp  ของเพลิงลง
โดยใช โฟม ,  ผงเคมี ,  Halon ,  CO2 

ไฟ  C   หมายถึง ไฟท่ีเกิดจาก ไฟฟา  อุปกรณระบบไฟฟา  เครื่องใชไฟฟา  กอนอ่ืนตองตัด
วงจรไฟฟากอน  ใชเครื่องมือท่ีไมเปนสื่อไฟฟา  เชน Halon  Co2  หรือผงเคมีแหง 

ไฟ  D   หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากวัสดุจําพวกโลหะติดไฟ เชน Mg, Na, K ฯลฯ ลักษณะการลุกไหม
ใหความรอนสูงรุนแรง เชนการลุกไหมของ Mg มีเปลวเพลิงสวางจาเปนอันตรายกับสายตา การดับเพลิง
ประเภทนี้ใชสารเคมีจําพวก Sodium Chloride (ผงเกลือแกงหรือทรายแหง) หามใชน้ําเด็ดขาดเพราะ 
จะเกิดระเบิด 
 
เครื่องดับเพลิงเบ้ืองตน  (Fire Extinguisher) 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหรูจักวิธีใชเครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้วดับเพลิงเริ่มเกิดได 
2.  ปองกันการติดตอลุกลามของเพลิงท่ีลุกไหมใหอยูในวงจํากัดได 
3.  ชวยลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหลดนอยลงไดดวยตนเอง 
4.  อธิบายชนิดของเครื่องดับเพลิงแตละชนิดไดและนําไปใชได ถูกตองตามชนิดของ 

เครื่องดับเพลิง 
5.  รูจักการเลือกซ้ือ  และบํารุงรักษา  เครื่องดับเพลิงใหมีอายุการใชงานไดนานยิ่งข้ึน 
เครื่องดับเพลิงท่ีใชในการดับเพลิงเบื้องตน  เปนเครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก  สามารถหยิบยกหิ้ว 

ไปดับเพลิงไดอยางรวดเร็ว  มีขนาดกะทัดรัด  น้ําหนักประมาณ 10 ปอนด  ติดตั้งไวตามอาคารสถานท่ี
ตางๆ  ท่ีอาจจะมีอัคคีภัยเกิดข้ึน และสามารถหยิบใชไดทันทวงที มีอยูดวยกันหลายชนิด แตท่ีใชท่ีศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คือ 

1.  คารบอนไดออกไซดแบบสะสมความดัน (CO 2) 

 

เปนเครื่องดับเพลิงท่ีทําดวยโลหะท่ีมีความแข็งแรง ทนตอความอัดดันไดถึง 3.375 ปอนด/
ตารางนิ้ว  ภายในเครื่องดับเพลิงบรรจุกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมีความดันสูงประมาณ 800-900 
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ปอนด/ตารางนิ้ว  จนกาซกลายเปนของเหลว ภายใตอุณหภูมิต่ํากวา 88 องศาฟาเรนไฮต  และเครื่อง
ดับเพลิงชนิดนี้มีหัวฉีดทําดวยไฟเบอรเปนรูปแตร  มีวาลวแบบบีบไก  สําหรับใหพุงออกมาเพ่ือปองกันมิให
มีการเปดกาซฉีดโดยไมจําเปน  จึงมีสลักขัดไว หรือมีสายคาดผูกรัดไว 
การใชงาน 
 ใหดึงสลักหรือสายรัดออก จับท่ีปากกรวยชี้ไปท่ีเกิดเหตุ แลวบีบไก กาซจะพุงออกมามีลักษณะ
คลายควันสีขาว และเย็นจัดจนเปนน้ําแข็งแหง  ซ่ึงการฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ ผูฉีดตองปฏิบัติดังนี้ 

1.  เขาทางเหนือลมโดยหางจากฐานไฟประมาณ 3-6 ฟุต 
2.  ดึงสลักหรือลวดท่ีรั้งวาลวออก 
3.  ยกหัวฉีดปากกรวยชี้ไปท่ีฐานของไฟ (ทํามุมประมาณ  45  องศา) 
4.  บีบไกเพ่ือเปดวาลวใหกาซพุงออกมา 
5.  ใหฉีดไปตามทางยาว  และกราดหัวฉีดไปชาๆ 
6.  ดับใหสนิทจนแนใจแลว  จึงฉีดตอไปขางหนา 

 ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมอยูในระดับตางกัน  ใหฉีดจากขางลางไปหาขางบน  และถาน้ํามันรั่วไหล
ใหฉีดจากปลายทางท่ีรั่วไหลไปยังจุดท่ีรั่วไหล  และถาเกิดจากอุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู  
ตองรีบตัดกระแสไฟฟากอน  เ พ่ือปองกันมิให เ กิดการลุกไหม ข้ึนมาอีก เครื่ องดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซดนี้ เหมาะสําหรับใชดับเพลิงประเภท ข. และ ค.  จะมีประสิทธิภาพ 
ขอควรระวัง    

 ไมควรใชในท่ีท่ีมีลมพัดจัด  จะทําใหกาซลอยและจางไป จนไมสามารถครอบทับผิวหนาของไฟ
ได  และผูฉีดตองระวังภาวะการขาดออกซิเจน  เม่ือฉีดในท่ีท่ีมีอากาศระบายไมดี 

 
2.  เครื่องดับเพลิงแบบ ฮาลอน     1211,1301 

 

น้ํายาฮาลอน  1211,1301  ท่ีบรรจุอยูภายในภาชนะเครื่องดับเพลิงดวยระบบสะสมความดัน
ของกาซไนโตรเจนดวยความดัน 40 ปอนด/ตารางนิ้ว ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาฟาเรนไฮต  ซ่ึงขนาดท่ีใช 
มีหลายขนาดแลวแตบริษัทผูผลิต แตสวนมากจะมีขนาด 2ปอนด 5ปอนด  10ปอนด หรือ 15-20 ปอนด 
การใชงาน      

นําเครื่องดับเพลิงไปท่ีเกิดเหตุ  ดึงสลักออก  และปลด Lock วาลวท่ีถัง  และจับปลายหัวฉีดชี้ไป
ท่ีฐานของไฟ  กดไกเพ่ือเปดวาลวใหน้ํายาออกมา  โดยผูฉีดควรอยูหางจากท่ีเกิดแหตุประมาณ  10-13  ฟุต  
ฉีดกราด(สาย)  ไปชาๆ  ใหท่ัวจนแนใจวาไฟดับแลว ใหถอยออกมา  เพราะเม่ือน้ํายาไปโดนกับความรอน
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แลว กาซฮาลอน 1211,1301  จะขยายตัวประมาณ  4-5  เทาในการคลุมดับ  จะทําใหออกซิเจน
บริเวณนั้นขาดไป  อาจเปนอันตรายตอคนในบริเวณนั้นได 
ขอควรระวัง 
 -  ใหเก็บไวในท่ีรม  ไมใหโดนแสงแดด 
  -  เม่ือน้ํายาทําปฏิกิริยากับความรอนจะเกิดกาซพิษข้ึน  ฉะนั้นเม่ือฉีดแลวควรถอยออกมา 
ใหหางไกล 
 

3.  เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000 

 
ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 บรรจุถังสีเขียว น้ํายาเปนสารเหลวระเหย ชนิด BF 2000 (FE36) 

สําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดหูหิ้ว น้ํายาดับเพลิงชนิดทดแทนนี้ ไดรับการยอมรับวาไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพ การทดสอบโดยใช cup-burn ชี้ใหเห็นวาน้ํายา BF 2000 (FE36) จะตองมี
ความเขมขนอยางนอยรอยละ 7.5 ในการใชสารดับเพลิง ในการทดสอบแบบ scale-up ไดพิสูจนวา
น้ํายา BF 2000 (FE36) สามารถใชไดกับไฟชนิด A B และ C , BF 2000 (FE36) ไมแสดงปฏิกิริยากับ
วัสดุกอสรางโดยท่ัวไป เชน อลูมินั่มสตีล ทองแดง  ในระดับอุณหภูมิปกติ เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000 
ลักษณะการฉีดออกเปนแกสเหลวระเหย น้ํายาชนิดนี้ไมท้ิงคราบสกปรก ไมทําลายสิ่งของเครื่องใชหลัง
การดับเพลิงและสามารถใชไดหลายครั้ง เหมาะสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร  
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีหลายขนาดตั้งแต 5 ปอนด  10 ปอนด  และ 15 ปอนด 
การใชงาน      
นําเครื่องดับเพลิงไปท่ีเกิดเหตุ  ดึงสลักออก  และปลด Lock วาลวท่ีถัง  และจับปลายหัวฉีดชี้ไปท่ีฐาน
ของไฟ  กดไกเพ่ือเปดวาลวใหน้ํายาออกมา  ฉีดกราด (สาย)  ไปชาๆ  ใหท่ัวจนแนใจวาไฟดับสนิท 
 
การติดตั้งเครื่องดับเพลิง 
 ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงสูงจากพ้ืนถึงสวนท่ีสูงท่ีสุดของเครื่องดับเพลิง ไมเกิน 150 เซนติเมตร  
สําหรับขนาดน้ําหนักถังรวมไมเกิน 10 กิโลกรัม เพ่ือใหทุกคนสามารถหยิบใชไดสะดวก และติดต้ัง 
สูงไมเกิน 90 ซม. สําหรับถังขนาดหนัก และควรมีปายชี้ตําแหนงท่ีตั้งเครื่องดับเพลิงไวเหนือเครื่อง
ดับเพลิง เพ่ือใหเห็นไดชัดเจน เครื่องดับเพลิงทุกเครื่องท่ีติดตั้งในประเทศไทย  ตองมีรายละเอียด 
เปนภาษาไทยดวย 
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3.14 การบริหารความตอเน่ืองและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศของกรมชลประทาน 
(BCP) 
  การบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ (Business Continuity Plan (BCP)) เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมชลประทาน ตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง การจัดทําแผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหกรมชลประทานสามารถรับมือกับ
เหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานไดใน ภาคผนวก ญ 
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- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานงานจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลย ี

- แผนบริหารจัดการความเสียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 

- ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร พ.ศ. 2553 
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ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง    นโยบายและแนวปฏิบัตกิารรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (Information Security Policy) 
______________________________ 

เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน*หรือตอไปนี้เรียกวา*“องคกร”*เปนไปอยาง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง*รวมท้ังปองกันปญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรและหนวยงานในสังกัด อีกท้ังเปนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 ใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหการดําเนินงานใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความ
ม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได มาตรา 7 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปนประกาศ และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลบังคับใชได องคกรจึงเห็นสมควรกําหนด
นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให มีมาตรฐาน*(Standard)            
แนวปฏิบัติ*(Guideline)*และข้ันตอนปฏิบัติ (Procedure) ครอบคลุมดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตางๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ผูบริหารระดับสูงกรมชลประทาน จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน พ.ศ. 2556” 

ขอ 2 ขอบเขตการดําเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน มีขอบเขตครอบคลุมการบริหารจัดการ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอม การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา การใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส*การ
ปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก การสํารองและกูคืนขอมูล การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย 
รวมถึงการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ*ซ่ึงอางอิงตาม
มาตรฐาน*ISO/IEC*27001*Annex*A และวิธีปฏิบัติทางเทคนิคจาก*ISO/IEC*17799:2005 

ขอ 3 วัตถุประสงค 
(1)**เพ่ือกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติใหผูบริหาร เจาหนาท่ี ผูดูแลระบบและบุคคลภายนอกท่ี

ปฏิบัติงานใหกับองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรสําหรับการดําเนินงานและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

(2)**เพ่ือเผยแพรใหเจาหนาท่ีทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาท่ีทุกคนตองถือปฏิบัติตาม
นโยบายนี้อยางเครงครัด 

(3)**เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและมีความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ทําใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          ขอ 4 ในประกาศ... 
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 ขอ 4 ในประกาศนี ้
(1)**องคกร หมายถึง กรมชลประทาน 
(2)**ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร 
(3)  ผูบริหารสูงสุด หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน 
(๔) CIO (Chief Information Officer) หมายถึง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ 

องคกร (รองอธิบดีฝายบริหาร เปนผูไดรับมอบหมาย) 
(๕)**ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง หนวยงานท่ีใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร*ใหคําปรึกษา*พัฒนาปรับปรุง*บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายใน
องคกร 

(๖)**ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ผูมีอํานาจในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนของการกําหนดนโยบาย
มาตรฐานการควบคุมดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๗)**การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

(๘)**มาตรฐาน*(Standard)*หมายถึง บรรทัดฐานท่ีบังคับใชในการปฏิบัติการจริงเพ่ือใหไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

(๙)**วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง*รายละเอียดท่ีบอกข้ันตอนเปนขอ ๆ ท่ีตองนํามาปฏิบัติ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 

(10)**แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางท่ีไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําใหปฏิบัติ
ตามเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายข้ึน 

(1๑)*ผูใชงาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับอนุญาต (Authorized User) ใหสามารถเขาใชงานบริหาร
หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิและหนาท่ีข้ึนอยูกับบทบาท (Role) ซ่ึงองคกร
กําหนดไว ดังนี้ 

1)*ผูบริหาร หมายถึง อธิบดี รองอธิบดี ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสํานักฯ กองฯ ศูนยฯ และ 
หัวหนาหนวยงานราชการ 

2)*ผูดูแลระบบ*(System*Administrator)*หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถเขาถึงโปรแกรม
เครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือการจัดการฐานขอมูลของเครือขายคอมพิวเตอร 

3)*เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และ
เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร 

(1๒)*สิทธิของผูใชงาน*หมายถึง*สิทธิท่ัวไป*สิทธิจําเพาะ*สิทธิพิเศษ*และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

(1๓)*หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกท่ีกรมชลประทานอนุญาตใหมี
สิทธิในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิในการใชระบบตาม
อํานาจหนาท่ีและตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล 

(1๔)*ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีอยูใน
ระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

         (1๕)*สารสนเทศ... 



 - 3 - 

 
 (1๕) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล 

การจัดระเบียบใหขอมูลซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบท่ีผูใชงานสามารถ
เขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอ่ืนๆ 

(1๖)*ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการทํางานเขา
ดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ     
ทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

(1๗)*ระบบเครือขาย*(Network*System)*หมายถึง ระบบท่ีสามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกรได เชน ระบบ LAN ระบบ 
Intranet ระบบ Internet เปนตน 

1)*ระบบ*LAN*และระบบ*Intranet*หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบ
คอมพิวเตอรตางๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายท่ีมีจุดประสงคเพ่ือการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน 

2)*ระบบ*Internet*หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตท่ัวโลก 

(1๘)*ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ*(Information*Technology*System)*หมายถึง ระบบงาน
ของหนวยงานท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย มาชวยในการสราง
สารสนเทศท่ีหนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการใหบริการ การ
พัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล 
และสารสนเทศ เปนตน 

(1๙)*พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ*(Information*System Workspace) หมายถึง 
พ้ืนท่ีท่ีหนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 

1)*พ้ืนท่ีทํางานท่ัวไป*(General*Working*Area)*หมายถึง*พ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 
สวนบุคคล และคอมพิวเตอรพกพาท่ีประจําโตะทํางาน 

2) พ้ืนท่ีทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator Area) 
3)*พ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย (IT Equipment or 

Network Area) 
4) พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data Storage Area) 
5) พ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN Coverage Area) 

(20)*เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของ
ระบบงานโดยเจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้นๆ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงหากขอมูลเหลานั้นเกิด   
สูญหาย 

(2๑)*สินทรัพย หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงาน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ เปนตน 

(2๒)*จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)*หมายถึง*ระบบท่ีบุคคลใชในการรับ-สงขอความระหวางกัน 
โดยผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีเชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลท่ีสงเปนไดท้ังตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคน มาตรฐานท่ีใชในการรับ-
สงขอมูลชนิดนี้ ไดแก SMTP POP3 และ IMAP เปนตน 

         (2๓)*รหัสผาน…  
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(2๓)*รหัสผาน* (Password) *หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข*ท่ีใชเปนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2๔)*ชุดคําสั่งไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร 
หรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรง
ตามคําสั่งท่ีกําหนดไว 

(2๕)*การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ*หมายถึง*การอนุญาต*การกําหนดสิทธิ*หรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน*เขาถึงหรือใชงานเครือขาย*หรือระบบสารสนเทศ ท้ังทางอิเล็กทรอนิกสและทาง
กายภาพ รวมท้ังการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับการเขาถึง
โดยมิชอบเอาไวดวย 

(2๖)*ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การธํารงไวซ่ึงความลับ (Confidentiality)*
ความถูกตองครบถวน*(Integrity)*และสภาพพรอมใชงาน*(Availability)*ของสารสนเทศ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน*
ไดแก*ความถูกตองแทจริง*(Authenticity)*ความรับผิด*(Accountability)*การหามปฏิเสธความรับผิด*(Non-
Repudiation)*และความนาเชื่อถือ*(Reliability) 

(2๗)*เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง กรณีท่ีระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการ
หรือเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย หรือมาตรการ
ปองกันท่ีลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย 

(2๘)*สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไม พึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด หมายถึง 
สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted*or Unexpected) ซ่ึง
อาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัยถูกคุกคาม 

ขอ 5 องคประกอบนโยบาย 
(1)*นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 

1)*กําหนดมาตรการควบคุมและปองกัน เพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับการ
เขาใชงานหรือการเขาถึงอาคาร สถานท่ี และพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตาม
ความสําคัญของอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีมีคาและอาจจําเปนตองรักษา
ความลับ โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใชกับผูใชงานและหนวยงานภายนอก ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

2)*จัดใหมีเวรยามรักษาอาคาร และหองควบคุมระบบเครือขายและอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย
ภายในอาคาร*เพ่ือปองกันการแอบลักลอบเขาสูพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายใน*เพ่ือการลักลอบกอวินาศกรรม*การ
โจรกรรม หรือการทําลายอุปกรณ ระบบประมวลผล ระบบฐานขอมูลและระบบเครือขาย 

3)*การเขาถึงอาคารของหนวยงานภายนอกหรือผูมาติดตอ*เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตอง
ใหมีการแลกบัตรท่ีใชระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี เปนตน เพ่ือรับ
บัตรผูติดตอ “Visitor” แลวลงบันทึกขอมูลในเอกสาร “บันทึกการเขา*-*ออกพ้ืนท่ี” 

4)*จัดใหมีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติการเขา*-*ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนประจําทุกวัน*และใหมีการปรับปรุงรายการผูมีสิทธิเขา*-*ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบสารสนเทศ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
         5)*รณรงค… 
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5)*รณรงคหรือออกกฎใหเจาหนาท่ีองคกรแขวนบัตรพนักงาน เพ่ือใชระบุตัวตนกอนเขาอาคาร

หรือสถานท่ีสําคัญของหนวยงาน 
(2)*นโยบายการควบคุมการเขา*-*ออกหองควบคุมระบบเครือขาย 

1)*ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขาย ตองกําหนดสิทธิบุคคลในการเขา*-*ออก
หองควบคุมระบบเครือขาย มีการบันทึก “ทะเบียนผูมีสิทธิเขา*-*ออกพ้ืนท่ี” 

2)*เจาหนาท่ีทุกคนตองทําบัตรผาน*(Key*Card)*เพ่ือใชในการเขา*-*ออกหองควบคุมระบบ
เครือขาย 

3)*การเขาถึงหองควบคุมระบบเครือขาย ตองมีการลงบันทึกตามแบบฟอรมท่ีระบุไวใน
เอกสาร*“บันทึกการเขา*-*ออกพ้ืนท่ี”*และตองตรวจสอบใหม่ันใจวาบุคคลท่ีผานเขา*-*ออกทุกคนตองกรอก
แบบฟอรมดังกลาวทุกครั้ง 

4)*ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก*ตองแลกบัตรท่ีใชระบุตัวตน*เชนบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือใบอนุญาตขับข่ีกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เพ่ือรับบัตรผูติดตอ*“Visitor”*แลวลงบันทึกขอมูลในสมุด
บันทึกตามท่ีระบุไวในเอกสาร*“บันทึกการเขา*-*ออกพ้ืนท่ี”*และในการเขาหองควบคุมระบบเครือขาย 
เจาหนาท่ีผูดูแลระบบขององคกรจะตองเปนผูนําพาเขาไป และคอยสอดสองกํากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน 

(3)*นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ดานการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีกรมชลประทาน 

1.1)*ตองมีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติอยางเปนทางการสําหรับการลงทะเบียน
เจาหนาท่ีใหม เพ่ือใหมีสิทธิตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน เชน เม่ือลาออกไป 
หรือเม่ือเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร เปนตน 

1.2)*ผูดูแลระบบตองตรวจสอบการอนุมัติการกําหนดสิทธิการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญ*เชน*ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต*(Application)*จดหมายอิเล็กทรอนิกส*(E-
mail)*ระบบอินเตอรเน็ต*(Internet)*โดยตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตองทบทวนสิทธิ
ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ ทุก 6 เดือนเปนอยางนอย 

1.3)*ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการสิทธิและการเขาถึงขอมูลใหเหมาะสมตาม
ระดับชั้นความลับของผูใชงาน การทบทวนสิทธิการใชงาน และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย 

1.4)*เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” ตองอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบ
เฉพาะในสวนท่ีจําเปนตองรูตามหนาท่ีงานเทานั้น และการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบงานตองกําหนดตาม
ความจําเปนข้ันต่ําในการใชงานตามภารกิจเทานั้น 

1.5)*ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลและระบบงานตาม
ความจําเปนตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6)*การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงานระบบจากภายนอก กรณีผูใชงานเขาสูระบบจาก
ระยะไกล (Remote Access)*โดยการกําหนดสิทธิ*การควบคุมพอรต*(Port)*และพิสูจนยืนยัน
ตัวตน*(Authentication)*โดยการปอนชื่อผูใชงาน (Username)*และรหัสผาน (Password) เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง 

 
 

                  2)  ดานการควบคุม… 
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2)*ดานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย 

2.1)*ผูดูแลระบบตองมีการออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการใชงาน กลุมของผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ เชน โซนภายใน 
(Internal*Zone)*โซนภายนอก*(External*Zone)*เปนตน*เพ่ือทําใหการควบคุม และปองกันการบุกรุกได
อยางเปนระบบ 

2.2)*การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร โดยผานทางอินเตอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ต ตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กอนท่ีจะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

2.3)*ผูดูแลระบบตองมีวิธีการจํากัดสิทธิการใชงานเพ่ือควบคุมผูใชงานใหสามารถใช
งานเฉพาะเครือขายท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

2.4)*ระบบเครือขายท้ังหมดขององคกรท่ีมีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอ่ืนๆ 
ภายนอกองคกร ตองเชื่อมตอผาน*Firewall*หรือ*Hardware*อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติปองกันการบุกรุกหรือการทํา 
Packet Filtering 

2.5)*ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพ่ือตรวจสอบการใชงาน
ของบุคคลท่ีเขาใชงานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะท่ีผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการตรวจสอบ
การบุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานในลักษณะท่ีผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายโดย
บุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

2.6)*การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกรผานทางอินเตอรเน็ต ตองมีการ 
Loginและมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

2.7)*ผูใชงานตองใชเครือขายสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ*เชน*ไมดาวนโหลดไฟล
ท่ีมีขนาดใหญเกินไป หรือดูหนังฟงเพลงออนไลนในระหวางเวลาปฏิบัติงาน*ซ่ึงเปนเวลาท่ีมีการใชเครือขายอยาง
หนาแนน 

2.8)*ผูใชงานตองรับผิดชอบระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูใชงานตองไมยอมใหบุคคลอ่ืนเขาใชเครือขาย หรือเขาถึงระบบสารสนเทศจากบัญชีผูใชงานของตนเอง 

2.9)*IP*Address*ภายในของระบบงานเครือขายภายในองคกร ตองมีการปองกันมิ
ใหหนวยงานภายนอกท่ีเชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพ่ือเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอกสามารถรูขอมูล
เก่ียวกับโครงสรางของระบบเครือขายและสวนประกอบของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดโดยงาย 

2.10)*การติดตั้งและการเชื่อมตออุปกรณเครือขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 

3)*ดานการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
3.1)*ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีรับผิดชอบ 
3.2)*กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใส Username และ Password ทุกครั้ง

และตองไมอนุญาตใหผูอ่ืนใชชื่อผูใชงาน*(Username)*และรหัสผาน*(Password)*ของตนในการเขาใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน 

3.3)*ผูใชงานตองทําการลงบันทึกออก*(Logout)*ทันทีเม่ือเลิกใชงานหรือไมอยูท่ี
หนาจอเปนเวลานาน 

                
3.4)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ… 
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3.4)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน อุปกรณเครือขายมีการตัด

และหมดเวลาการใชงาน*รวมถึงปดการใชงานหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา 15 นาที 
3.5)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําการลางหนาจอหลังจากท่ีไมมี

กิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา 15 นาที เพ่ือปองกันผูอ่ืนเห็นขอมูลบนหนาจอ 
3.6)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานท่ี

สั้นข้ึนสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง*เชน*ระบบงบประมาณการเงิน ระบบงานเงินเดือน 
เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

4)*ดานการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
4.1)*ผูดูแลระบบตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมขององคกรเพ่ือใหมีสิทธิ

ตางๆ ในการใชงานตามความจําเปน 
4.2)*ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญโดย

ตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
รวมท้ังตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

4.3)*ตองมีการจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบโปรแกรมประยุกต หรือ
แอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ รวมถึงมีการพิสูจนตัวตน เพ่ือเขาใชงานใหมตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไวทุกๆ 1 
ชั่วโมง 

4.4)*การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ท่ีพัฒนาในรูปแบบ Webbase 
Application กําหนดใหเขาถึงไดเฉพาะสํานักงานท่ีเปนจุดเชื่อมโยงเครือขายภายใน 

(4)**นโยบายการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)*บุคคลภายนอกท่ีตองการสิทธิในการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรตอง

ทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลความจําเปนท่ีตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือขออนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

2)*หนวยงานภายนอกท่ีทํางานใหกับองคกรทุกหนวยงาน ไมวาจะทํางานอยูภายในองคกรหรือ
นอกสถานท่ี จําเปนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลขององคกร โดยสัญญาตองจัดทําใหเสร็จกอนให
สิทธิในการเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)*สําหรับโครงการขนาดใหญ ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานหนวยงานภายนอก ท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีความสําคัญขององคกร ใหมีความม่ันคงปลอดภัยท้ัง*3*ดาน*คือ*การรักษาความลับ 
(Confidentiality)*การรักษาความถูกตองของขอมูล*(Integrity)*และการรักษาความพรอมท่ีจะใหบริการ 
(Availability) 

4)*ผูใหบริการหนวยงานภายนอก*ตองจัดทําแผนการดําเนินงาน*คูมือการปฏิบัติงาน และ
เอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือควบคุมหรือตรวจสอบการใหบริการของผู
ใหบริการไดอยางเขมงวด และใหม่ันใจไดวาเปนไปตามขอบเขตท่ีกําหนดไว 

(5)*นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
1)*กําหนดใหใชงานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนทรัพยสินขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ

โปรแกรมท่ีตดิตั้งตองมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
 

2) กําหนดใหใชชื่อผูใชงาน... 
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2)*กําหนดใหใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอร*รวมท้ัง*Logout*ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver ใน
ระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน 

3)*ผูใชงานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อตางๆ เชน Floppy Disk Thumb 
Drive และ External Harddisk อ่ืนๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบหาไวรัสจากเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชงาน*รวมท้ังตรวจสอบไฟลท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือไฟลท่ีดาวนโหลดมาจาก
อินเตอรเน็ต 

4)*ผูใชงานตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึกอ่ืน ๆ เชน 
CD DVD External Harddisk เปนตน และจัดเก็บไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

(6)*นโยบายการควบคุมการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
1)*ผูดูแลระบบตองมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส

เฉพาะบัญชีผูใชงานท่ีมีสิทธิเทานั้น (User Authentication) 
2)*ผูดูแลระบบตองกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเขาใชงาน

อินเตอรเน็ต*โดยตองผานระบบรักษาความปลอดภัยท่ีองคกรจัดสรรไว*เชน*Proxy*Firewall IPS/IDS เปนตน 
3)*กําหนดแนวทางปฏิบัติการใชงานระบบอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกตอง

โดยผูใชงานตองไมเผยแพรขอมูลท่ีเปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลท่ีไมเหมาะสมทางศีลธรรม หรือขอมูล
ท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ืน หรือขอมูลท่ีอาจกอความเสียหายใหกับองคกร 

4)*ตองมีการเก็บขอมูลการเขาถึงระบบ (Log*File)*และขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
(Traffic Data) 

(7)*นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
1)*ผูดูแลระบบจะตองกําหนดบัญชีผูใชงาน*รหัสผาน และสิทธิผูใชงาน ในการเขาถึงระบบ

เครือขายไรสาย (Wireless Lan) 
2)*กรณีท่ีองคกรมีนโยบายในการใชชื่อผูใชงานกลางใหผูใชงานติดตอเจาหนาท่ีของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรับคา*SSID*(Service*Set*Identifier)*และ*Network*Key) ในการ
ระบุตัวตน กอนเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย 

3)*ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ*Access*Point*(AP) ใหเหมาะสม และ
ลงทะเบียนอุปกรณไรสายทุกเครื่อง เพ่ือควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณรั่วไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใชงาน 
และปองกันไมใหผูโจมตีสามารถรับ - สงสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได 

(8)*นโยบายปองกันไวรัส และซอฟตแวรท่ีไมประสงคดี 
1)*กอนนําซอฟตแวรจากภายนอกมาใชงานภายในองคกร*ผูใชงานตองรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบซอฟตแวรดังกลาวใหแนใจวาซอฟตแวรนั้นๆ ไมมีไวรัสคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรอันตรายแฝงอยู 
2)*ผูดูแลระบบตองตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีนํามาเชื่อมตอกับระบบเครือขาย

เพ่ือตรวจหาไวรัสและซอฟตแวรอันตราย รวมท้ังมีการปรับปรุงโปรแกรมปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือ
ควบคุมและปองกันซอฟตแวรและขอมูลขององคกร จากซอฟตแวรอันตรายหรือไวรัสคอมพิวเตอร 

 
 
 

(9)*นโยบายปองกันระบบเครือขาย… 
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(9)*นโยบายปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก 

1)*อนุญาตเฉพาะบริการเครือขายท่ีจําเปนตอการใชงานปดบริการ รวมท้ังซอฟตแวรท่ีไม
จําเปนบนไฟรวอลล ไมอนุญาตใหสแกน เพ่ือตรวจสอบเครือขายดวยโปรแกรมประเภท*Network Scanning 
Tools เชน Nmap เปนตน 

2)*ใชไฟรวอลลหลายชนิดรวมกัน*ไดแก ไฟรวอลลแบบกรองแพ็กเก็ต*ไฟรวอลลแบบProxy 
เพ่ือควบคุมการใชงานเครือขาย และกรองแพ็กเก็ตท่ีผานเขามาในเครือขายองคกร 

3)*ใชระบบอ่ืนทํางานรวมกับไฟรวอลลN*ไดแก*ระบบปองกันการบุกรุก*(IPS) ไฟรวอลล
สวนตัว*(Personal*Firewall)*โปรแกรมปองกันไวรัส*(Antivirus)*โปรแกรมกรองอีเมลและกรองเว็บ (Anti 
Spam) ซ่ึงเปนการเสริมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยภาพรวมไดสูงข้ึน 

4)*ตรวจสอบกฎท่ีกําหนดไวบนไฟรวอลลไมมีขอใดขัดแยงกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัย
ขององคกร*หม่ันตรวจสอบกฎของไฟรวอลลเพ่ือกําจัดกฎท่ีไมมีความจําเปนท้ิงไป*ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประมวลผลกฎของไฟรวอลลท่ีกําหนดไว 
  (10)*นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Policy) 

1)*ผูดูแลระบบตองสํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกร โดยเก็บรักษาไวตามแนวทาง
ปฏิบัติการเก็บรักษาขอมูลขององคกร และจัดเก็บไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

2)*ผูดูแลระบบตองตั้งคาระบบใหมีการสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติ หรือสํารองขอมูลของระบบท่ี
อยูในความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละระบบ ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน 

3)*ผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไป ตองสํารองขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองตาม
ความเหมาะสม ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน 

4)*ผูดูแลระบบตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณ/ซอฟตแวร*เพ่ือใหสามารถฟนฟูระบบ/
ขอมูลจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน จากการหยุดทํางานของการประมวลผลโปรแกรม (Hang) หรือไฟฟาดับ 
ตลอดจนเหตุการณอ่ืนใดซ่ึงสงผลตอเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

๕) จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(11)*นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ 

1)*กําหนดใหมีการสอบทานระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงาน ข้ันตอน และกระบวนการท่ีเก่ียวของดานความปลอดภัยสารสนเทศ วา
สอดคลองกับนโยบายหรือไม โดยรายงานสรุปผลอยางนอยปละครั้ง ให CIO ทราบ พรอมเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแกไขในกรณีท่ีพบวาระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดบกพรอง 

2)*หัวหนางานในแตละหนวยงานตองรับผิดชอบในการสอบทานอยางสมํ่าเสมอถึงการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย 

3) จัดใหมี “การประเมินความสี่ยงดานสารสนเทศ” และจัดทํารายงานสรุปผลอยางนอยปละ 
1 ครั้ง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) กําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผูตรวจสอบอิสระดานความม่ันคง 
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
(12) นโยบายการสรางความตระหนัก… 
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(12) นโยบายการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

1)*กําหนดใหมีการฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสมํ่าเสมอ 
2)*ใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติ โดยการจัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย*และมีการเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานในลักษณะเกร็ดความรู*หรือขอระวังในรูปแบบท่ีสามารถ
เขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย 

3)*ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติ ดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจ
ความตองการของผูใชบริการ 

ขอ 6 การกําหนดความรับผิดชอบ 
  (1) ระดับนโยบาย 

กําหนดใหผูบริหารระดับสูงสุด (CEO) เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรือ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนในกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก
องคกรหรือผูหนึ่งผูใดอันเนื่องมาจากความบกพรอง*ละเลย*หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กําหนดใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*เปนผูรับผิดชอบ ติดตาม
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมท้ังใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ 

(2) ระดับปฏิบัติ 
1) นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ผูรับผิดชอบ ไดแก 
 1.1) ผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) 
 1.2) สํานักงานเลขานุการกรม 
 1.3) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
2) นโยบายการควบคุมการเขา - ออกหองควบคุมระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ ไดแก 
 2.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
3) นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ ไดแก 
 3.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3) เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร 

4) นโยบายการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ ไดแก 
4.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
4.3) เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร 

5) นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา   
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

5.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.2) ผูใชงาน 
 
 

6) นโยบายการควบคุมการใชงาน… 
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6) นโยบายการควบคุมการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

ผูรับผิดชอบ ไดแก 
6.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
6.3) ผูใชงาน 

7) นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย ผูรับผิดชอบ ไดแก 
7.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 

8) นโยบายปองกันไวรัสและซอฟตแวรท่ีไมประสงคดี ผูรับผิดชอบ ไดแก 
8.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
8.3) ผูใชงาน 

9) นโยบายปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก ผูรับผิดชอบ ไดแก 
9.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 

10) นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล ผูรับผิดชอบ ไดแก 
10.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10.2) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
10.3) ผูใชงาน 

  11) นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  ผูรับผิดชอบ ไดแก 

11.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11.2) ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผูตรวจสอบจากภายนอก 

(External Auditor)  
11.3) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

12) นโยบายการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

12.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
12.2) สํานักงานเลขานุการกรม 
12.3) หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายในการจัดฝกอบรม  
12.4) ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
12.5) เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

ขอ 7 ตองมีการดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน รวมท้ังปรับปรุงนโยบาย และ ขอปฏิบัติตามระยะเวลา 
๑ ครั้งตอป 

 
 

ขอ 8 องคประกอบของนโยบาย… 
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ขอ 8 องคประกอบของนโยบาย จัดเปนมาตรฐานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยอางอิงรายละเอียดแนวปฏิบัติจากเอกสาร “นโยบายและแนวปฏิบัติการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน” เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความม่ันคงปลอดภัย เชื่อถือได และเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเจาหนาท่ีขององคกรและหนวยงานภายนอกตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดตอไป 

ขอ 9 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี                                     พ.ศ. 2556  เปนตนไป 
 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี                     พ.ศ. 2556 
 

          อธิบดีกรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบกรมชลประทาน 

ว่าด้วยการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2553 

 

 

เพื่อให้การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และ
เพื่อให้สอดคลอ้งกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550            
พระราชกฤษฏีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และ
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
25..” 

ข้อ 2 ในระเบียบนี้ 

“องค์กร” หมายถึง กรมชลประทาน 

“ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรรวมถึงบุคคลอ่ืนที่องค์กรมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อตกลงหรืออื่นๆ 

“ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์สานสนเทศมอบหมายให้ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 



หมวดที่  1 

การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ข้อ 3 เจ้าหน้าที่มีสิทธิใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ภายใต้ข้อกําหนดแห่งระเบียบนี้ การฝ่าฝืน
ข้อกําหนดดังกล่าว ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด องค์กรจะพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยและทางกฏหมายแก่เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 4 เจ้าหน้าที่พึงใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจขององค์กร เช่น ไม่
ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่โดยไม่จําเป็น และไมค่วรปฏิบัติในระหว่างเวลาทํางานซึ่งมีการใช้ระบบเครือข่าย
อย่างหนาแน่น 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่พึงใช้ข้อความสุภาพ และถกูต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่าย อาทิ 
เช่น ไม่ใช้การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์บบกระจายถึงทุกคนในระบบเครือข่ายโดยไม่จําเป็น เป็นต้น 

ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่จะต้องใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล สําหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ใช้งานอยู่ 
โดยรหัสผ่านสว่นบุคคลดังกล่าวต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยสามารถใช้ผสมกันระหว่างตัวอักษร
ที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เขา้ด้วยกัน แต่ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านส่วนบคุคลจาก
ช่ือ หรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มคีวามสมัพันธ์ ใกล้ชิดกับตน หรือใช้รหัสผ่าน
ส่วนบุคคลเพื่อการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไม่ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจํารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) ไม่จดหรือบนัทึกรหัสผ่านส่วน
บุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อการกระทําผิดกฏหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

2. เพื่อการกระทําที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

3. เพื่อการพานิชย์ 

4. เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ
องค์กรหรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

5. เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรหรือบุคคลอ่ืน 

6. เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิใน
ข้อมูลดังกล่าว 



7. เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งกอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องคก์ร เช่น การรบัหรือส่ง
ข้อมูลลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรบัหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก อันมี
ลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฏหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืนไปยังพนักงานหรือบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

8. เพื่อขัดขวางการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือของเจ้าหน้าที่อื่นขององค์กร หรือเพื่อให้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

9. เพื่อแสดงความคิดเป็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรไปยังที่อยู่เว็บ 
(Website) ใดๆในลกัษณะทีจ่ะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง 

10. เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความ
เสียหายแก่องค์กร 

ข้อ 9 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จะต้อง 

1. ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยส์นิทางปัญญาของบุคคล
อื่น 

2. ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้น
แต่จะได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชาก่อน 

3. ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติม ในเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลขององค์กรเพื่อให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ 

4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจําวันเสร็จสิ้น หรือเมือ่มีการยุติ
การใช้งานเกินกว่า 1 ช่ัวโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (Server) ทีต้่องใช้
งานตลอด 24 ช่ัวโมง 

5. ตรวจสอบข้อมูลที่รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้งด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับตรวจสอบ
และกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให ้และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูล
ส่วนใดจะต้องรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด 

6. ลบข้อมูลที่ไม่จาํเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการ
ประหยัดปริมาณหน่วยความจําบนสื่อบันทึกข้อมูล 



7. ให้ความร่วมมอืและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย 

8. ไม่เข้าไปในสถานที่ต้ังของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต 

9. คืนทรัพย์สินอนัเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและ
สําเนาของข้อมูล กญุแจ บัตรประจําตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ใหแ้ก่องค์กรทันท ีนับแต่วัน
พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ 

 

หมวดที่ 2 

การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ข้อ 10 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา ดูแลการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หากพบว่าผู้ใดละเมิดหรอืมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทีจ่ะละเมิด
ข้อกําหนดการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งระเบียบนี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปทราบโดยเร็วที่สุดและในกรณีจําเป็นเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่องค์กร ผูดู้แลระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์มีอํานาจในการระงับ
การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ทันที 

ข้อ 11 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการติดต้ัง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบการ
เข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
บํารุงรักษาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

ข้อ 12 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตน ในการเข้าถงึข้อมูลที่
รับหรือส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และจะต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมาซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ 

ข้อ 13 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสําเนาของข้อมูล กญุแจ บัตรประจําตัว บัตรผ่านเข้า-ออก ฯลฯ 
ให้แก่องค์กรในทันทีที่พ้นหน้าที่ 



ข้อ 14 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดในระเบียบนี้ และก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด องค์กรจะพิจารณาดําเนินการทางวินัย
และทางกฏหมายแก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 15 ให้ศูนยส์ารสนเทศกํากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2533 

                                                            

( นายมนตรี ตันตระกลู ) 

วญช.กส. รักษาราชการแทน รธร. 

ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู 

 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การสํารองและกูคืนขอมูล 

- แผนการสํารองขอมูลระบบเครือขายขอมูลและคอมพิวเตอร (Network & 

System Backup) 

- กระบวนการสํารองและกูคืนขอมูล 

- ตารางการสํารองขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



หนวยงาน: สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทํางาน ผูทบทวน มท.ทส.

ชื่อแผนงาน: การสํารองและกูคืนขอมูล ผูจัดทํา มท.ทส. วันที่ทบทวน ต.ค.58

วันที่จัดทํา: ต.ค.58 ผูอนุมัติ ผอ.ทส.

ดัชนีวัดหลัก(KPI): ระดับความ วันที่อนุมัติ ต.ค.58

วัตถุประสงค: 1. ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับขอมูลและสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานไดในกรณี สําเร็จของการ

    ที่เกิดเหตุการณไมคาดคิด ทําใหฐานขอมูลเสียหาย ดําเนินงาน

2. เพื่อกําหนดแนวทางการสํารองขอมูล และการกูคืนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ตามแผน

    ถูกตองตามที่ตองการอยางเปนระบบ

เริ่มดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.59

ต.ค.
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พ.ย.

58

ธ.ค.
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ก.พ.
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ม.ีค.
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เม.ย.

59

พ.ค.

59

ม.ิย.

59

ก.ค.

59

ส.ค.

59
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59

คําสั่ง
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

บันทึกที่เกี่ยวของ
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานผลสํารอง

ฐานขอมูล

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานผลการดํา

เนิงาน

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานผลการดํา

เนิงาน

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานแบบ

ประเมินผล

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

หมายเหตุ รวมงบประมาณสะสม

           แผนการดําเนินงาน ผูจัดทํา/ผูรับผิดชอบแผน ผูอนุมัติแผน

           ผลการดําเนินงาน (…………………...………...) (…………………...………...)

วันที่     …….……………….………...… วันที่   ………….……………….…………

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการสํารองและกูคืนขอมูล

กิจกรรม/ขั้นตอน

5. จัดทําคูมือการสํารองและกูคืน ระบบ/ขอมูล

2. ทบทวนเพื่อกําหนดกระบวนการในการสํารองขอมูล

3. ดําเนินการสํารองระบบฐานขอมูลที่สําคัญ

4. ทดสอบการสํารองและกูคืนขอมูล

แผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู

เกี่ยวของ

หมายเหตุผูรับ

ผิดชอบ

ผลลัพธ /ดัชนี

ความกาวหนา

งบ

ประมาณ





แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

แผนและการสํารองขอมูล 

ระบบเครือขายและคอมพิวเตอร (Network & System Backup) 
 
 

การสํารองขอมูลแบงออกเปน  2 สวน คือ สวนของเครื่องแมขายควบคุมและใหบริการ กับสวนของ
อุปกรณเชื่อมตอเครือขายตางๆ ท่ีสําคัญ  การสํารองระบบมีลักษณะการดําเนินการ ดังนี้ 
 

การสํารองเครื่องแมขาย (Server System Backup) 

ไดแกเครื่องแมขายท่ีควบคุมและใหบริการตางๆ ท่ีสําคัญ เชน Active Directory, DNS Server, DHCP 
Server, Web Server เปนตน การสํารองใชโปรแกรม Acronis Backup & Recovery  มาติดตั้งลงบนเครื่องแม
ขาย จากนั้นจะทําการกําหนดตารางเวลาการสํารองแบบอัตโนมัติ หรือแบบผูดูแลระบบดําเนินการเองในบาง
เครื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนอย สําหรับการเก็บขอมูลจากการสํารองจะใชอุปกรณ Network Storage (NAS) 
เชื่อมตอกันดวย Switch   

 

 
 

ผังระบบการสํารองขอมูลเครื่องแมขายคอมพิวเตอร 
 
 

 

 

 
 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

 

ตารางแผนการสํารองขอมูลเครื่องแมขายและอุปกรณ 
 

Job 
No. 

Host Partition 
Network 
Storage 

Destination Backup Type Schedule 

1 rid-ad C:\ nfs2 (NAS) /itcbackup/ad1 Differential 
Weekly @Sat : 19.00 

pm. 

2 rid-ad2 C:\ nfs2 (NAS) /itcbackup/ad2 Differential 
Weekly @Sat : 19.30 

pm. 

3 ns1 C:\ nfs2 (NAS) /itcbackup/ns1 Differential 
Weekly @Sat : 20.00 

pm. 

4 ns2 /var/named nfs2 (NAS) /itcbackup/ns2 tar Manual. 

5 webbase /var/www/html/ nfs2 (NAS) /itcbackup/webbase Increment Daily @ 20.30 pm. 

6 intranet /home/web/doc/ nfs2 (NAS) /itcbackup/intranet Increment Daily @ 21.00 pm 

7 information /var/web/doc/ nfs2 (NAS) /itcbackup/information Increment Daily @ 21.30 pm 

8 water /var/www/ nfs2 (NAS) /itcbackup/water Increment Daily @ 22.00 pm 

9 scada E:\rootftp\ nfs2 (NAS) /itcbackup/scada Increment Daily @ 22.30 pm 

10 www /var/www/html/ nfs2 (NAS) /itcbackup/www Increment Daily @ 23.00 pm 

11 www2 /home/web/doc/ nfs2 (NAS) /itcbackup/www2 Increment Daily @ 23.30 pm 

12 ridceo /var/www/html/ nfs2 (NAS) /itcbackup/ridceo Increment Daily @ 00.01 am 

13 kromchol /var/www/kmcenter nfs2 (NAS) /itcbackup/kromchol Increment Daily @ 01.30 am 

14 irrigation /home/web/doc/ nfs2 (NAS) /itcbackup/irrigation Increment Daily @ 03.30 am 

15 
Cisco 
Switch 

Config nfs2 (NAS) /itcbackup/cisco tftp Manual 

       

 
 

Full (F)   หมายถึง การ Backup แบบปกติ 
Increment (I)  หมายถึง การ Backup แบบเพ่ิมเติมจากการ Backup ครั้งท่ีผานมา 
Differential (D)  หมายถึง การ Backup แบบเพ่ิมเติมจากการทํา Full Backup 
Windows Copy, Tar    หมายถึง การ Backup โดยการคัดลอกแบบปกติ 

 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

 

โปรแกรมสํารองขอมูล (Acronis Backup & Recovery) 
         

 
การสํารองขอมูล (Backup) 

-  การ Backup แบบ Disk & Partition 
-  การ Backup แบบ Folder & File 

การ Backup แบบ Disk & Partition 
 

 1.  ทําการคลิกเลือก Backup จะปรากฏหนาตาง Create backup plan 

 
Acronis Backup & Recovery 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

2.  ท่ีหัวขอ General ในชอง Plan name ใหทําการตั้งชื่อขอมูลท่ีเราตองการ backup 

 
 
 

3.  ท่ีหัวขอ What to back up ในชอง Source type ใหทําการเลือกแบบ Disk/volumes 

 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

4. หลังจากเลือก Disk/volumes ใหทําการคลิกเลือก Change ดานหลังจะปรากฏหนาตาง Disk to Back 
up ใหเลือก Drive ท่ีตองการ Back up ในท่ีนี้เลือก Drive C: จากนั้นคลิก OK 

 
 
 
 

5.  ท่ีหัวขอ Where to back up  ใหทําการคลิกเลือก Change  

 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

6.  หนาตาง Archive จะปรากฏใหทําการเลือก Part ท่ีตองการท่ีตองการเก็บ พรอมท้ังคลิก OK 

 
 
 

7.  ท่ีหัวขอ How to back up ในชอง Backup scheme ใหทําการตั้งวิธี Backup โดยในท่ีนี้เลือก Backup 
now 

 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

8. ในชอง Backup type ใหทําการเลือกประเภทท่ีตองการ Backup ในท่ีนี้เลือกแบบ Full จากนั้นเลือก OK 

 
  
 
 
9.  เสร็จแลวใหทําการเลือก OK เปนการจบการตั้งคา 

 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

10.  เริ่มข้ันตอนการ Back up รอจนครบ 100% เปนอันเสร็จสิ้นการ Back up 

 
 
 
 
 
 

การ Back up แบบ Folder/Files 
 

1. ทําการคลิกเลือก Backup จะปรากฏหนาตาง Create backup plan 

 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

2. ท่ีหัวขอ General ในชอง Plan name ใหทําการตั้งชื่อขอมูลท่ีเราตองการ backup 

 
 
 
 

3. ท่ีหัวขอ What to back up ในชอง Source type  ใหทําการเลือกแบบ files 

 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

4. หลังจากเลือก Files ใหทําการคลิกเลือก Change ดานหลังจะปรากฏหนาตาง Data to Back up ให
เลือก Files ท่ีตองการ Back up จากนั้นคลิก OK 

 
 
 
 
 

5. ท่ีหัวขอ  Where to back up  ใหทําการคลิกเลือก Change  

 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

6. หนาตาง Archive จะปรากฏใหทําการเลือก Part ท่ีตองการท่ีตองการเก็บ พรอมท้ังคลิก OK 

 
 
 
 

7. ท่ีหัวขอ How to back up ในชอง Backup scheme ใหทําการตั้งวิธี Backup โดยในท่ีนี้เลือก Back up 
now 

 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

 
8. ในชอง Backup type ใหทําการเลือกประเภทท่ีตองการ Backup ในท่ีนี้เลือกแบบ Full จากนั้นเลือก OK 

 
  
 
 
9. เสร็จแลวใหทําการเลือก OK เปนการจบการตั้งคา 

 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

10. เริ่มข้ันตอนการ Back up รอจนครบ 100 เปอรเซ็นต เปนอันเสร็จสิ้นการ Back up 

 
 

       
 
 

11. ตรวจสอบไฟลท่ีไดจากการ Backup ซ่ึงจะเปน .TIB 

 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

การเรียกคืนขอมูล (Restore) 
 

1. ท่ีโปรแกรม Acronis Backup & Recovery  ทําการเลือกเมนู Recover จะปรากฏหนาตาง Recover 
Data 

 
 

 

2.  ท่ีหัวขอ Task ในชอง Task name ใหใสตั้งชื่อท่ีเราตองการ (ชื่ออะไรก็ได ไมมีผลโดยตรงกับการทํางาน) 

 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

3. ท่ีหัวขอ What to recover ใหทําการคลิกเลือก Change 

 
 
 
 

4. หนาตาง Backup Archive Selection จะปรากฏข้ึนมาใหทําการคลิกเลือก Part ท่ีเก็บ File Backup ไว 
             แลวเลือก ท่ี File Image ท่ีเราตองการจากนั้นคลิก OK  

 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

 
5. ท่ีหัวขอ Where to recover ในชอง Destination  ถาตองการยาย Part ท่ีเก็บใหม ใหทําการเลือก 

Chang 
กรณีไมตองการยาย Part ท่ีเก็บใหมใหขามไปทําขอ 7 

 
 

6. หนาตาง File Destination จะปรากฏข้ึนมา ใหทําการเลือก New location พรอมท้ังเลือก Part ท่ีตองการ
ยายไปเก็บใหมจากนั้นคลิก OK 

 
   
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

7. ท่ีหัวขอ Where to recover ในชอง Overwriting ใหทําการเลือกแบบ Do not overwrite existing 
file  

 
 
 
 

8. ท่ีหัวขอ  When to recover ในชอง Recover ใหทําการเลือกแบบ Now  

 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

9. เสร็จแลวใหทําการเลือก OK เปนการจบการตั้งคา 

 
 
 
 
 

10.  เริ่มข้ันตอนการ Recover รอจนครบ 100% เปนอันเสร็จสิ้นการ Recover 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

11. ดูผลลัพธการกูคืนขอมูลปลายทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนการสํารองข้อมลูระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  กรมชลประทาน ปี 2559 

การสํารองอุปกรณระบบเครือขาย (Network Configuration Backup) 

ไดแกอุปกรณเชื่อมตอเครือขายตางๆ ท่ีสําคัญ เชน Main switch, Edge switch เปนตน  การสํารอง
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนเครื่อง Backup Server ท่ีมีการติดตั้งโปรแกรม TFTP Server และสวนเครื่อง 
Terminal Client  การสํารองผูดูแลระบบจะดําเนินการในทุกครั้งท่ีมีการแกไข ปรับปรุงคา Config ของอุปกรณ 
 

 
 

ผังการสํารองคา Config อุปกรณเครือขาย 
 
 

คําส่ังการ Backup 

 Switch#copy running-config ftp: 
 Address or name of remote host []? 10.11.1.11 
 Destination filename [switch-confg]? 
 
 

คําส่ังการ Restore 

 Switch#copy ftp: running-config 
 Address or name of remote host [10.11.1.11]?  
 Source filename [switch-config]?  
 Destination filename [running-config]?  
 

----------------------- 
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กระบวนการสํารองและกูคืนขอมูล 

 
เพ่ือปองกันการสูญเสียของขอมูลจากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทางกรมฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบ

สํารองขอมูลเพ่ือใหระบบมีความม่ันคง ใชงานไดอยางตอเนื่อง สามารถนําขอมูลกลับมาใชงานไดกรณีระบบเกิด
ปญหาข้ึน  

 
สวนประกอบสําหรับทําระบบสํารองขอมูล ประกอบดวย 

 
1. อุปกรณเก็บขอมูล (Network Attached Storage)    เปนอุปกรณเก็บขอมูลเชื่อมตอดวยระบบ

เครือขาย LAN มีความจุสูงในการเก็บขอมูลสูง มีระบบ RAID เพ่ิมความม่ันคงตอการทํางานของ 
Harddisk 

 
 
 

2. โปรแกรมสํารองขอมูล (Software Backup)  สําหรับบริหารจัดการ ตั้งคาการสํารองขอมูลใหเปนไปตาม
แผนหรือความตองการ เชน กําหนดจุดการสํารองขอมูล  กําหนดเวลาการสํารองขอมูล กําหนอรูปแบบ
การสํารองขอมูล ซ่ึงมีความยืดหยุนสูง 
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3. ระบบเช่ือมตอเครือขาย (Local Area Network) ทําหนาท่ีเชื่อมตออุปกรณท้ังหมดในระบบ ท่ีตองการ
สํารองขอมูล ซ่ึงทุกจุดสามารถติดตอถึงกันไดหมด ท้ัง Server และ  Storage 
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วิธีการสํารองขอมูล 

 หลังจากติดตั้งโปรแกรม Backup แลวสามารถทําการตั้งคาการสํารองขอมูลไดตามตองการ 

-  การ Backup แบบ Disk & Partition  เปนการสํารองท้ัง Disk หรือ Drive 
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-  การ Backup แบบ Folder & File  เปนการสํารองเฉพาะ Folder หรือ File ท่ีตองการ 
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-  กําหนดเวลาการ Backup  เปนการกําหนดเวลาและรูปแบบการสํารอง ซ่ึงจะทํางานอัตโนมัติหลัง
ตั้งคาแลว 

 

Full (F)   หมายถึง การ Backup แบบปกติ 
Increment (I)  หมายถึง การ Backup แบบเพ่ิมเติมจากการ Backup ครั้งท่ีผานมา 
Differential (D)  หมายถึง การ Backup แบบเพ่ิมเติมจากการทํา Full Backup 

 

-  กําหนดจุดเก็บไฟลท่ีไดจากการสํารองขอมูล  ซ่ึงจะกําหนดเปนตําแหนงของพ้ืนท่ีในอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล NAS 
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-  ตรวจสอบผลจากการสํารองขอมูล  โดยตรวจสอบท่ีตําแหนงของพ้ืนท่ีในอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
NAS ท่ีไดตั้งคาไวในข้ันตอน Backup 
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การเรียกคืนขอมูล (Restore) 
 

 

ลําดับ ข้ันตอนการกูคืนขอมูล การแกไข 

1 
2 
3 
4 
5 

ตรวจพบขอผิดพลาด/ขอมูลสูญหาย 
เสียหายเฉพาะขอมูล 
เสียหายท้ังขอมูลและอุปกรณท้ังหมด 
ตรวจสอบขอมูลและการทํางานของ
ระบบ 
รายงานผลการกูคืนขอมูล 

 
กูคืนเฉพาะจุดขอมูลท่ีเสียหาย 
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหมและกูคืนขอมูล
ท้ังหมด 
 
 

 
 

- คนหาขอมูลท่ีสํารองไว เพ่ือกูคืนขอมูล  ซ่ึงจะเก็บไวในอุปกรณ NAS  

 
 

- เลือกตําแหนงท่ีตองการนําขอมูลไปใชงาน  อาจจะเปนพ้ืนท่ีใชงานจริงหรือพ้ืนท่ีพักขอมูล  
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- ตรวจสอบขอมูลท่ีทําการกูคืน   

 

 
 

----------------------- 

 

 



ตารางการสํารองข้อมูลเครื�องแม่ข่ายบริการระบบอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน

Server IP Address ความจุที�ใช้ เวลาการ Backup

1  scada 172.16.18.25 20 GB. 19.00-19.30

2  webbase 172.16.18.10 20 GB. 19.30-20.00

3  intranet 172.16.18.17 30 GB. 20.00-20.30

4  information 172.16.18.15 40 GB. 21.30-21.00

5 webhosting1 172.16.18.5 150 GB. 21.00-21.30

6  www2 172.16.18.9 50 GB. 21.30-22.00

7 webdatabase 172.16.18.4 90 GB. 22.00-23.00

8  ridceo 172.16.18.15 110 GB. 23.00-24.00

9  water 172.16.18.13 140 GB. 00.00-01.00

10  kmcenter 172.16.18.33 245 GB. 01.00-02.30

11  kromchol 172.16.18.14 495 GB. 02.30-05.00

12  irrigation 172.16.18.12 585 GB. 05.00-08.00

13  ns1 172.16.18.3 100 KB. Manual

หมายเหตุ - การสํารองครั�งแรกจะเป็นแบบ Full Backup โดยอัตโนมัติ
- การสํารองครั�งที�สองเป็นต้นไปจะสํารองเฉพาะข้อมูลที�มีการเปลี�ยนแปลง (Incremental)

สํารองทุกครั�งหลังการปรับปรุงแก้ไขค่าใน  DNS Reccord

06.00-07.0019.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 05.00-06.00 07.00-08.00
No.

Daily Backup (Incremental)

23.00-24.00 00.00-01.00 01.00-02.00

PM AM

02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00



ตารางตรวจเช็คการสํารองข้อมูลระบบเครือข่าย กรมชลประทาน
เดือน เมษายน 2559

Increment Task (Daily)

File Backup Name D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30

1 RID-AD S Backup Image
2 RID-AD2 S Backup Image
3 IEC Main Switch S TFTP
4 ADM Main Switch S TFTP
5 TOB Main Switch S TFTP

S Success F Failed C Copy

Record : …………………………………….………………..……..………………...……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

No.
Day

หมายเหตุ



ตารางตรวจเช็คการสํารองข้อมูลเครื�องแม่ข่ายบริการระบบอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน
เดือน เมษายน 2559

Increment Task (Daily)

File Backup Name D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30

1  information.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
2  intranet.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
3  irrigation.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
4  kmcenter.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
5  kromchol.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
6  ns1.rid.go.th C
7  ridceo.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
8  scada.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
9  water.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

10  webbase.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
11  www2.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
12  webdatabase.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
13  webhosing1.rid.go.th S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

S Success F Failed C Copy

Record : …………………………………….………………..……..………………...……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

No.
Day

หมายเหตุ



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การจัดทําระบบ Backup Site 

- การทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรสํารอง (Backup Site) 

- คูมือประกอบการใชงานระบบ Backup 

- การยายเคร่ืองจากช้ัน 4 ไป Backup Site 

- การดําเนินการปรับปรุงสถานที่ Backup Site หอประชุมชูชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



แผนการท าระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ส ารอง กรมชลประทาน ปี 2559 

 
 

การท าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส ารอง (Backup Site) 
 

  
 
 ระบบส ำรอง ได้จัดท ำเครื่องแม่ข่ำยส ำรองขึ้นอีกชุดหนึ่งไว้ท่ี กรมชลประทำนปำกเกร็ด (Backup Site)  
ได้แก่ Server เหมือนกับท่ีไซต์หลัก มีกำรติดต้ังระบบและ Setup เหมือนกัน  ซึ่งมีกำรจัดต้ังห้องเครือข่ำยส ำรอง
อีกหนึ่งจุดส ำหรับเปิดใช้งำนระบบฯ ทดแทนต ำแหน่งระบบหลักมีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
 
กรณีเคร่ืองหลักไม่สามารถใช้งานได้ 

1. น ำข้อมูลท่ี Backup ไว้ ไปท ำกำร Restore ลงในเครื่อง Server ท่ีต้องกำรให้บริกำร 
2. ท ำกำรแก้ไข Record ใน NS2 (Secondary DNS) ซึ่งต้ังอยู่ท่ี EGA  ให้ช้ีไปยังเครื่อง Server ส ำรองแทน 



P.F Engineering & Services Co., Ltd.                                                                                         Acronis Backup & Recovery 

 

 

คู่มอืประกอบการใช้งานระบบ BACKUP 
 
 

 

Acronis Backup & Recovery 
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Part 1 :  ผงัการเช่ือมต่อส าหรับระบบ ส ารองข้อมูล (Backup System) 

Part 2 :  การส ารองข้อมูล (Backup) 
      -  การ Backup แบบ Disk & Partition 
      -  การ Backup แบบ Folder & File 

Part 3 :  การเรียกคนืข้อมูล (Restore) 
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Part 1 :  ผังการเช่ือมต่อส าหรับระบบ ส ารองข้อมูล (Backup System) 
 
 

 
 

ผังระบบการส ารองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
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Part 2 :  การส ารองข้อมูล (Backup) 
-  การ Backup แบบ Disk & Partition 
-  การ Backup แบบ Folder & File 

 

การ Backup แบบ Disk & Partition 
 

 1.  ท  าการคลิกเลือก Backup จะปรากฏหนา้ต่าง Create backup plan 

 
Acronis Backup & Recovery 
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2.  ที่หวัขอ้ General ในช่อง Plan name ใหท้  าการตั้งช่ือขอ้มูลที่เราตอ้งการ backup 

 
 
 

3.  ที่หวัขอ้ What to back up ในช่อง Source type ใหท้  าการเลือกแบบ Disk/volumes 
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4. หลงัจากเลือก Disk/volumes ใหท้  าการคลิกเลือก Change ดา้นหลงัจะปรากฏหนา้ต่าง Disk to Back up ให้
เลือก Drive ที่ตอ้งการ Back up ในที่น้ีเลือก Drive C: จากนั้นคลิก OK 

 
 
 

5.  ที่หวัขอ้ Where to back up  ใหท้  าการคลิกเลือก Change  
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6.  หนา้ต่าง Archive จะปรากฏใหท้  าการเลือก Part ที่ตอ้งการที่ตอ้งการเก็บ พร้อมทั้งคลิก OK 

 
 

7.  ที่หวัขอ้ How to back up ในช่อง Backup scheme ใหท้  าการตั้งวิธี Backup โดยในที่น้ีเลือก Backup now 
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8. ในช่อง Backup type ใหท้  าการเลือกประเภทที่ตอ้งการ Backup ในที่น้ีเลือกแบบ Full จากนั้นเลือก OK 

 
  
 
9.  เสร็จแลว้ใหท้  าการเลือก OK เป็นการจบการตั้งค่า 
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10.  เร่ิมขั้นตอนการ Back up รอจนครบ 100% เป็นอนัเสร็จส้ินการ Back up 

 
 
 
 

การ Back up แบบ Folder/Files 
 

1. ท าการคลิกเลือก Backup จะปรากฏหนา้ต่าง Create backup plan 

 
 
 



 

P.F Engineering & Services Co., Ltd.                                                                                                                                       Acronis Backup & Recovery 

10 

2. ที่หวัขอ้ General ในช่อง Plan name ใหท้  าการตั้งช่ือขอ้มูลที่เราตอ้งการ backup 

 
 
 

3. ที่หวัขอ้ What to back up ในช่อง Source type  ใหท้  าการเลือกแบบ files 
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4. หลงัจากเลือก Files ใหท้  าการคลิกเลือก Change ดา้นหลงัจะปรากฏหนา้ต่าง Data to Back up ใหเ้ลือก Files 
ที่ตอ้งการ Back up จากนั้นคลิก OK 

 
 
 

5. ที่หวัขอ้  Where to back up  ใหท้  าการคลิกเลือก Change  
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6. หนา้ต่าง Archive จะปรากฏใหท้  าการเลือก Part ที่ตอ้งการที่ตอ้งการเก็บ พร้อมทั้งคลิก OK 

 
 

7. ที่หวัขอ้ How to back up ในช่อง Backup scheme ใหท้  าการตั้งวธีิ Backup โดยในที่น้ีเลือก Back up now 
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8. ในช่อง Backup type ใหท้  าการเลือกประเภทที่ตอ้งการ Backup ในที่น้ีเลือกแบบ Full จากนั้นเลือก OK 

 
  
 
9. เสร็จแลว้ใหท้  าการเลือก OK เป็นการจบการตั้งค่า 
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10. เร่ิมขั้นตอนการ Back up รอจนครบ 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นอนัเสร็จส้ินการ Back up 

 
 

       
 

11. ตรวจสอบไฟลท์ี่ไดจ้ากการ Backup ซ่ึงจะเป็น .TIB 
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Part 3 :  การเรียกคนืข้อมูล (Restore) 
 

1. ที่โปรแกรม Acronis Backup & Recovery  ท าการเลือกเมนู Recover จะปรากฏหนา้ต่าง Recover Data 

 
 

 
2.  ที่หวัขอ้ Task ในช่อง Task name ให้ใส่ตั้งช่ือที่เราตอ้งการ (ช่ืออะไรก็ได ้ไม่มีผลโดยตรงกบัการท างาน) 
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3. ที่หวัขอ้ What to recover ใหท้  าการคลิกเลือก Change 

 
 

4. หนา้ต่าง Backup Archive Selection จะปรากฏขึ้นมาใหท้  าการคลิกเลือก Part ที่เก็บ File Backup ไว ้
             แลว้เลือก ที่ File Image ที่เราตอ้งการจากนั้นคลิก OK  
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5. ที่หวัขอ้ Where to recover ในช่อง Destination  ถา้ตอ้งการยา้ย Part ที่เก็บใหม่ ใหท้  าการเลือก Chang 
กรณีไม่ตอ้งการยา้ย Part ที่เก็บใหม่ใหข้า้มไปท าขอ้ 7 

 
 

6. หนา้ต่าง File Destination จะปรากฏขึ้นมา ใหท้  าการเลือก New location พร้อมทั้งเลือก Part ที่ตอ้งการยา้ย   
      ไปเก็บใหม่จากนั้นคลิก OK 
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7. ที่หวัขอ้ Where to recover ในช่อง Overwriting ใหท้  าการเลือกแบบ Do not overwrite existing file  

 
 
 

8. ที่หวัขอ้  When to recover ในช่อง Recover ใหท้  าการเลือกแบบ Now  
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9. เสร็จแลว้ใหท้  าการเลือก OK เป็นการจบการตั้งค่า 

 
 
 

10.  เร่ิมขั้นตอนการ Recover รอจนครบ 100% เป็นอนัเสร็จส้ินการ Recover 

 
 

 
======================= 



การยายจากเคร่ืองจากช้ัน 4 ไป Backup Site 

 

การขนยายเครื่องแมขายและอุปกรณระบบเครือขาย 

 

 



นําอุปกรณติดตั้งยังตําแหนงท่ีจัดเตรียมไว 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกอบอุปกรณ พรอมตั้งคาใหสามารถใชงานได 

 

 

 



การดําเนินการปรับปรุงสถานที่ Backup Site หอประชุมชูชาติ 

 

จัดตําแหนงตูจัดเก็บอุปกรณ 

 

 

 

 



ติดตั้งปรับปรุงจุดเช่ือมตอระบบสายสัญญาณ 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณและทําการตั้งคาการทํางาน 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลที่สําคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



หนวยงาน: สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบหลัก: คณะทํางาน ผูทบทวน มท.ทส

ชื่อแผนงาน: ผูจัดทํา มท.ทส วันที่ทบทวน ต.ค.58

วันที่จัดทํา: ต.ค.58 ผูอนุมัติ ผอ.ทส.

ดัชนีวัดหลัก(KPI): รอยละของ วันที่อนุมัติ ต.ค.58

วัตถุประสงค: เพื่อทบทวนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ฐานขอมูล ที่มีการทบทวน

ใหครอบคลุมทันสมัย สิทธิ์การใชงาน

เริ่มดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.59

ต.ค.

58

พ.ย.

58

ธ.ค.

58

ม.ค.

59

ก.พ.

59

มี.ค.

59

เม.ย.

59

พ.ค.

59

มิ.ย.

59

ก.ค.

59

ส.ค.

59

ก.ย.

59

คําสั่ง
ผคค.ทส., 

ผสภ.ทส.
คณะทํางาน  - 

บันทึกที่เกี่ยวของ
ผคค.ทส., 

ผสภ.ทส.
คณะทํางาน  - 

รายงานสรุปผล
ผคค.ทส., 

ผสภ.ทส.
คณะทํางาน  - 

รายงานแบบ

ประเมินผล

ผคค.ทส., 

ผสภ.ทส.
คณะทํางาน  - 

หมายเหตุ รวมงบประมาณสะสม

           แผนการดําเนินงาน ผูจัดทํา/ผูรับผิดชอบแผน ผูอนุมัติแผน

           ผลการดําเนินงาน (…………………...………...) (…………………...………...)

วันที่     ….……………….………...… วันที่   ………….……………….…………

แผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปงบประมาณ 2559 ผู

เกี่ยวของ

หมายเหตุผูรับ

ผิดชอบ

ผลลัพธ /ดัชนี

ความกาวหนา

งบ

ประมาณ

การกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบฐานขอมูลที่สําคัญ

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. แตงตั้งคณะทํางาน

กิจกรรม/ขั้นตอน

2. ทบทวนการกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบ

   ฐานขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ

   -  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

   - ระบบ Authenticate

   -  ระบบจัดซื้อจัดจาง

   -  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

   -  ฯลฯ

3. จัดทํารายงานสรุปผลการกําหนดสิทธิ์การใชงาน

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ



ระบบฐานขอมูลการเพาะปลูกพืช Online (ในเขตชลประทาน) 

 

http://wuse.rid.go.th 

 

ระบบฐานขอมูลนํ้าฝน Online 

 

http://hydrologydb.rid.go.th  

 

  



ระบบจัดซ้ือจัดจาง กรมชลประทาน 

 

http://procurement.rid.go.th 

 

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับกรม/ระดับสํานัก/กอง 

 

http://pmqa.rid.go.th 



ระบบปฏิทินผูบริหาร 

 

http://calendar.rid.go.th 

 

ฐานขอมูลครุภัณฑ กรมชลประทาน 

 

http://kurupan.rid.go.th 

 

  



ระบบฐานขอมูลฝกอบรม 

 

http://www.kromchol.com/dbtrain/index.html 

 

ระบบฐานขอมูลกองทุนจัดรูปท่ีดิน กรมชลประทาน 

 

http://lcf.rid.go.th 

 

  



ระบบฐานขอมูลดานตางประเทศ 

 

http://icms.rid.go.th 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก 

 

http://saraban.kromchol.com/iwebflow 

  



 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 

 

http://eisweb.rid.go.th 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ขอกําหนดการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ภาคผนวก ช 
การจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

- สัญญาเชาใชบริการ สัญญาณระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและระบบเครือขาย 

VPN กรมชลประทาน  

- สัญญาจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร อุปกรณประกอบและระบบเครือขาย 

กรมชลประทาน สามเสน 

- สัญญาจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณประกอบ 

กรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



หนวยงาน: สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทํางาน ผูทบทวน มท.ทส.

ชื่อแผนงาน: การจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ผูจัดทํา มท.ทส. วันที่ทบทวน ต.ค.58

วันที่จัดทํา: ต.ค.58 ผูอนุมัติ ผอ.ทส.

ดัชนีวัดหลัก(KPI): ระดับความ วันที่อนุมัติ ต.ค.58

วัตถุประสงค: 1. เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขปญหาอุปกรณในระบบเครือขาย สําเร็จของการ

    และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ดําเนินงาน

2. เพื่อรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย ตามแผน

3. พัฒนาทักษะองคความรูใหบุคลากร เพื่อลดปญหาความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร

เริ่มดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.59

ต.ค.

58

พ.ย.

58

ธ.ค.

58

ม.ค.

59

ก.พ.

59

ม.ีค.

59

เม.ย.

59

พ.ค.

59

ม.ิย.

59

ก.ค.

59

ส.ค.

59

ก.ย.

59

สัญญจาง
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

ภาพเหตุการณ
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

ภาพเหตุการณ
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานผลการ

บํารุงรักษา

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานผลการ

ฝกอบรม

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

รายงานแบบ

ประเมินผล

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน

 - 

หมายเหตุ รวมงบประมาณสะสม

           แผนการดําเนินงาน ผูจัดทํา/ผูรับผิดชอบแผน ผูอนุมัติแผน

           ผลการดําเนินงาน (…………………...………...) (…………………...………...)

วันที่     …….……………….………...… วันที่   ………….……………….…………

6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญดวยวิธีทางพัสดุ

กิจกรรม/ขั้นตอน

5.  จัดฝกอบรมใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ

2. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครื่องแมขาย ระบบ

เครือขาย และระบบสารสนเทศ

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

และระบบรักษาความปลอดภัย

4.  จัดทํารายงานประจําเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปงบประมาณ 2559 หมายเหตุงบ

ประมาณ

ผู

เกี่ยวของ

ผูรับ

ผิดชอบ

ผลลัพธ /ดัชนี

ความกาวหนา













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ ์ 

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกรมชลประทาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  
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7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 
 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว จํานวน 1 หน่วย 
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9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) ราคา 29,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว จํานวน 1 หน่วย 

 
10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 



 6 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
 
11. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
 
12. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 590,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 
SAN (Storage Area Network) ได้  

- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
300 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 

- สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย 

- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 
   
13. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์ 
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- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล
บังคับใช้ 

 
14. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์ 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล
บังคับใช้ 

 
15. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 42,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์ 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล
บังคับใช้ 

 
16. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 
or Events) ที่เกิดข้ึนในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network 
Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  
ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ 
การปองกันภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



หนวยงาน: สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบหลัก: คณะทํางาน ผูทบทวน มท.ทส.

ชื่อแผนงาน: แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ ผูจัดทํา มท.ทส. วันที่ทบทวน ต.ค.58

เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่จัดทํา: ต.ค.58 ผูอนุมัติ ผอ.ทส.

ดัชนีวัดหลัก(KPI): จํานวนครั้งที่ วันที่อนุมัติ ต.ค.58

วัตถุประสงค: 1. เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี ระบบฯ ทั้งระบบ

    สารสนเทศใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน ไมสามารถใชงานได

2. เพื่อลดความเสียหายที่เกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษา

ระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน

เริ่มดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย.59

ประเด็นโอกาศในการปรับปรุง ปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ

ต.ค.

58

พ.ย.

58

ธ.ค.

58

ม.ค.

59

ก.พ.

59

มี.ค.

59

เม.ย.

59

พ.ค.

59

มิ.ย.

59

ก.ค.

59

ส.ค.

59

ก.ย.

59

1. ศึกษา/ทบทวนแผนภัยพิบัติใหมๆ ที่

อาจจะเกิดตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนประจําป 

2559

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส คณะทํางาน  - 

2. จัดทําคูมือ/ขอปฏิบัติ เพื่อรองรับ

สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิด

ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการ

ดําเนินการ

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน  - 

3.ซอมแผนภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพเหตุการณ
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน  - 

4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน รายงานสรุปผล
ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน  - 

กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปงบประมาณ 2559 ผู

เกี่ยวของ

หมายเหตุผูรับ

ผิดชอบ

ผลลัพธ /ดัชนี

ความกาวหนา

งบ

ประมาณ



ต.ค.

58

พ.ย.

58

ธ.ค.

58

ม.ค.

59

ก.พ.

59

มี.ค.

59

เม.ย.

59

พ.ค.

59

มิ.ย.

59

ก.ค.

59

ส.ค.

59

ก.ย.

59

กิจกรรม/ขั้นตอน ปงบประมาณ 2559 ผู

เกี่ยวของ

หมายเหตุผูรับ

ผิดชอบ

ผลลัพธ /ดัชนี

ความกาวหนา

งบ

ประมาณ

5. สื่อสาร เผยแพร จัดทําคูมือ/ขอปฏิบัติ 

เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 

ใหกับบุคลากรของกรมฯ

รายงานผลการ

ดําเนินการ

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน  - 

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการ

ดําเนินการ

ผคค.ทส.,

ผสภ.ทส
คณะทํางาน  - 

หมายเหตุ               รวมงบประมาณสะสม

                            แผนการดําเนินงาน ผูจัดทํา/ผูรับผิดชอบแผน ผูอนุมัติแผน

                            ผลการดําเนินงาน (…………………...………...) (…………………...………...)

วันที่ …….…………….………...… วันที่ …….……………….…………



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบตัทิี่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Contingency Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สารบัญ 

 
เร่ือง หนา 

1. หลักการและเหตุผล 1 
2. วัตถุประสงค 1 
3. ขอบเขตการดําเนินงาน 1 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 1 
6.  แนวทางการป องกันภ ัยพ ิบ ัต ิท่ีเก ิดจากระบบไฟฟ า  2 
7.  Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดกระแสไฟฟาขัดของ 3 
8.  Diagram ระบบสํารองไฟฟาหองศูนยควบคุมระบบเครือขาย 4 
9. ผังตูควบคุมระบบไฟฟาในหองควบคุมระบบเครือขาย 6 
10. แนวทางการป องกันภ ัยพ ิบ ัต ิท่ีเก ิดจากไฟไหม  9 
11. Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดไฟไหม 10 
12. ผูรับผิดชอบเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 11 
13. แผนการซอมหนีไฟ 12 
14. การเลือกใชเครื่องดับเพลิง 14 
15. ภ ัยพ ิบ ัต ิท่ีเก ิดจากแผ นด ินไหว  18 
16. ภ ัยพ ิบ ัต ิท่ีเก ิดจากน้าํทวม 18 



แผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบตัทิี่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

1. หลักการและเหตุผล 
ป ัจจุบ ันภ ัยคุกคามต อระบบเทคโนโลย สีารสนเทศมีเพ ิ่มข ึ้น ตามความก าวหน าของเทคโนโลย ี 

ขณะเด ียวกันระบบเทคโนโลย สีารสนเทศอาจได รับความเสียหายจากภ ัยพ ิบ ัต ิต างๆ ระบบไฟฟ า อ ัคคีภ ัย น้ํา
ทวม และแผนด ินไหว หร ือจากป ัจจัยภายในและภายนอกต างๆ ท ําความเสียหายต อระบบเทคโนโลย ี 
สารสนเทศ สงผลกระทบต อการด ําเน ินงานของกรมชลประทาน ด ังน ั้นเพ ื่อป องก ันและแก ป ัญหาด ังกลาวจึงมี 
ความจ ําเป ็นต องมีแผนรองร ับสถานการณ ฉุกเฉินจากภ ัยพ ิบ ัต ิท่ีอาจเกิดข ึ้นก ับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยี ฐานขอมูลและ 
สารสนเทศใหม  ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน 

2. เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย 
ของฐานขอมูลและสารสนเทศของกรมชลประทาน 

3. เพ ื่อเตรียมความพรอมร ับสถานการณ ฉุกเฉินท่ีอาจจะเก ิดข้ึนก ับระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
4. เพ่ือลดระดับความเสียหายท่ีเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางของกรมชลประทาน 
 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความม่ันคง มีเสถียรภาพ สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 

1  



ภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภัยพิบัติท่ีมีผลกระทบกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน โอกาสท่ีจะเกิด 
มีท้ังภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว น้ําทวม ไฟไหม กระแสไฟฟาขัดของ และภัยจากมนุษย เชน การบุกรุก 
และ การโจรกรรม 

 

1. ภัยพิบัติท่ีเกิดจากระบบไฟฟา 
กรณ ีกระแสไฟฟาขัดของจากการงดจายเพ ื่อก ิจกรรมใดๆ หร ืออ ุบ ัต ิเหต ุ ไฟกระชากหร ืออ ื่นๆ 

 

แนวทางการปองกันและปฏิบัต ิ ิในเบ้ืองตน แยกเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 จัดใหมีตูควบคุมระบบไฟฟาเชน Load Center 
1.2 จัดทํา Block Diagram ตูควบคุมระบบไฟฟา พรอมท้ังเขียนปายแสดงการควบคุมของ Breaker 

                 แตละตัวควบคุมระบบไฟท่ี Load ใด 
1.3 มีระบบสํารองไฟฟ า (UPS) เพ ื่อสํารองไฟฟ า 
1.4 จัดทําโครงการจัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟา 

2  



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

3  



 

 

4   



 

 

5   



ไฟจากหมอแปลง No.9 
 

 
 

 

     
 
 

  

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตูควบคมระบบไฟ Main ในหองควบคมระบบเครือขาย 
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หองควบคุมระบบไฟ Main ในหอง UPS (20 KVA) 
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ระบบไฟฟาท่ีจายให AIR ในหองควบคุมระบบเครือขาย 

ELB  100 A 

AIR TRANE ล่างขวา 

30 A 

AIR TRANE  บนขวา 

30 A 

AIR TRANE  ล่างซ้าย
้  

30 A 

จอ LCD 

30 A 

A 
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2. ภัยพิบัต ิท่ีเกิดจากไฟไหม 

แนวทางการปองกันและปฏิบัตใิน เบ ื้อ งต น  
2.1 จัดใหมีตูควบคุมระบบไฟฟา มี Main Breaker , Branch Breaker และตู Load Center 

เปนต วัควบคุมกระแสไฟฟ าเก ิน และลัดวงจร รวมท้ังมีต ัวป องก ันการร ั่วไหลของวงจร เพ ื่อป องกันอ ันตรายจาก
การด ูดของกระแสไฟฟ าด วย 

2.2 จัดใหม ีการด ูแลบ ํารุงร ักษาระบบไฟฟ า เช น มีการตรวจสอบอ ุปกรณ ควบคุมต างๆ อ ุปกรณ 
ไฟฟ าตลอดจนจุดเชื่อมตอตางๆ เปนระยะๆ เพ่ือใหระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 

2.3 จัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม และทดแทนเครื่องท่ีใชงานมานาน เพ่ือใหอุณหภูมิ
ภายใน หองควบคุมระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมีความเย็นพอเพียง ทําใหอุปกรณไมรอน 
ท้ังกลางวันและกลางคืน ท้ังนี้เปนการชวยใหอุปกรณตางๆ สามารถทํางานไดตลอดเวลาและยืดอายุการใชงาน 
ตลอดจนปองกันไมใหเกิดไฟไหมดวย 

2.4 จัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีใชสารเคมี BCF (Halon 1211 และ CO2) ซ่ึงติดตั้งหนา
หองควบคุมระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย รวมท้ังบริเวณใกลเคียงท่ีเห็นไดงายสามารถใชงานได
สะดวก หากเกิดไฟไหม 

2.5 จัดใหม ีแผนควบคุมและหนีไฟ โดยมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน พรอมการซอมปฏิบัติ 
2.6 จัดทําโครงการจ ดัหาอ ุปกรณในการตรวจจ บัคว ัน และความร อน เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพใน

การ ป องกันเหต ุไฟไหม 
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แผนผ ังผ ูรับผ ิดชอบเมื่อเก ิดภาวะฉกุเฉนิและภ ัยพ ิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับบัญชา 
นายชัยรัตน   เก้ืออรณุ 

ภายใน 2480 
มือถือ 08-4700-0477 

หัวหนาผูประสานงาน 
นายสมนึก  จิระศิรโิสภณ 

ภายใน 2960 มือถือ 09-2280-1914 

นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช    
 ภายใน 2288  มือถือ 09-2280-1865 

 

ชุด 1 แจงเหตุและประสานงาน 
 
1. น. ส.เพชรี เจริญชัยชนะ 
ภายใน 2779 มือถือ 08-4874-6052 
2. นายศุภชยั คะชาถา 
ภายใน 2468 มือถือ 08-7660-9540 
3. นายภาคภูม ิ อิงคปรัชญากุล  
ภายใน 2244 มือถือ 08-4874-6056 
4. นายกฤษดา พุทธัง 
ภายใน 2468 มือถือ 08-7188-9882 

ชุด 2 ควบคุมเครื่องแมขายและระบบ 
เครือขายพรอมอุปกรณประกอบ 
1. คุณสิริวัฒน  หญีตสอน 
ภายใน 2468 มือถือ 09-8285-8648 
2. คุณกฤช  กลมกลอม  
ภายใน 2468 มือถือ 08-9153-3630 
3. นายกฤษดา พุทธัง 
ภายใน 2468 มือถือ 08-7188-9882 
4. คุณสมพล  สุนัยรัตนาภรณ 
ภายใน 2470 มือถือ 08-40898-585 
 

ชุด 3 ควบคุมระบบไฟฟาและดับเพลิง 
 
1. นายธนัส งามเธียรธนา 
ภายใน 2468 มือถือ 08-5965-3993 
2. นายภาณุวัฒน จัตุรัส 
ภายใน 2259 มือถือ 08-3846-7493 
3. นายศุภชยั คะชาถา 
ภายใน 2468 มือถือ 08-7660-9540 
4. นายจรูญ  แสนสุข 
ภายใน 2485 มือถือ 084-073-2095 
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แผนการซอมหนไีฟ 
1. มีการประชาสัมพ ันธ และสื่อสาร แจ งก ําหนดการ ว ัน เวลา การซอมหนีไฟ ให กับเจ าหน าท่ีใน 

อาคาร รวมท ั้งบริเวณใกลเค ียงทราบ จะได ไมเก ิดการแตกต ื่น 
2. จัดสถานท่ีเพ่ือนัดรวมพล เจาหนาท่ี และตรวจสอบเจาหนาท่ีวาครบหรือไม 
3. กอนเกิดไฟไหม ควรปฏิบัติดังนี้ 

3.1 จัดผูรับผ ิดชอบโทรแจ งเจาหน าท่ีด ับเพล ิง รปภ. และผูบ ังค ับบ ัญชา 
3.2 จัดผูรับผิดชอบ ในการกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
3.3 จัดเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาท่ีในการดับไฟฟา 
3.4 จัดเจาหนาท่ีเพ่ือชวยในการดับเพลิง 
3.5 จัดหาอ ุปกรณ ด ับเพลิง ต ิดต ั้ง ณ สถานท่ีท่ีเห็นช ัดและสะดวกใช  
3.6 มอบหมายผ ูรับผิดชอบในการขนย ายว ัสด ุและอุปกรณท่ีจําเป ็น 
3.7 มีเจาหนาท่ีคนหาคนหาย 
3.8 มีการซอมดับไฟและหนีไฟ 

4. ในขณะเกิดเพลิงไหม 
4.1 ควรตั้งสติ ไมตื่นตระหนก และดูวาไฟไหมมากนอยเพียงใด ถาไมมาก ดับเองเบื้องตนได 

ก็ให รีบด ับ 
4.2 ถาไฟไหมมากไมสามารถด ับเองได ให ตะโกนหร ือสงสัญญาณแจ งเหต ุ และแจ งด ับเพลงิ 

รปภ. และผูบังคับบัญชา 
4.3 เม่ือได รับแจงเหต ุไฟไหมให รีบออกจากอาคารอย างเป ็นระเบ ียบโดยเร ็วท่ีสุด และไม ควร 

กลับเขาไปในอาคารอ ีก ยกเว น เจ าหน าท่ี ท่ีตองทําการคนหาและชวยเหลือ ไปรวมกันท่ีจุดรวมพล 
4.4 นับและตรวจเช็ค เจาหนาท่ีวาออกมาครบหรือไม 
4.5 หากมีผูบาดเจ็บใหนําไปยังหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนกอน 

หมายเหต ุ 
1. ถาต องอพยพคนออกจากห องควรใช มือสัมผ ัสหรืออ ังบร ิเวณใกลๆ ลูกบ ิดประต ู ถามีความร อนสูง 

แสดงว าเกิดเพล ิงไหม บริเวณน ั้น หามเป ิดประต ูเด ็ดขาด 
2. ให หน ีไปทางหน ีไฟและลงดานลางเทาน ั้นอย าข้ึนขางบน และก มต ัวลงต่าํๆ หาผาช ุบน้ําป ิดจมูก 

คอยๆ เด ินช ิดขวาลงมาช ั้นลาง อย าว ิ่งจะลมทับก ันได  
3. ถาเสนทางหน ีไฟเต ็มไปด วยกลุมคว ันใหใช ผาช ุบน้ําคลุมต ัวและป ิดจม ูกป องกันการสําลักคว ัน แลว  

หมอบคลาน เน ื่องจากอากาศบริสุทธ ิ์จะอย ูด านลางเหน ือพ ื้น 
4. ไมควรหน ไีฟไปหลบในห องต างๆ ท ี่เป ็นจ ุดอ ับภายในอาคาร เช น หองน้ํา 
5. ถาไฟไหมตรงหน าประต ูไมสามารถออกจากห องได   ใหป ิดประต ูแลวหาผาหรืออะไรก ็ได มาอ ุด 

ไมให คว ันเขามาในห องท่ีเราอย ู และให เป ิดหน าต างหร ือประต ูด านระเบ ียงเพ ื่อใหมีอากาศหายใจหรือย ืนตรง 
ระเบ ียงแลวทําอย างไรก็ได ให คนข างลางรูว าเราต ิดอย ูขางบน อาจใช โทรศัพทหรอืทําสัญลักษณอะไรก็ได  เช น
โบกผา  ส งสัญญาณขอความช วยเหลือ 

6.  บ ันไดถาอย ูหางจากจ ุดท่ีมีไฟไหมใหใช เด ินหน ีไฟลงมาได  
7.  หามกระโดดลงมาขางลางเพราะจะบาดเจบ็หร อืตายมากกว ารอความช วยเหลืออย ูขางบน 
8.  หามใช ลิฟต เด ็ดขาดเพราะขณะเก ิดเพลิงไหม ไฟฟ าจะด ับ ทําใหลิฟต คาง ด านในของต ัวลิฟต ไมมี

อากาศหายใจ (โดยเฉพาะคว ันไฟ) 
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ภาพการซอมหนีไฟ 
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การเลือกใชเคร่ืองดับเพลิง 
ไฟ  A หมายถึง ไฟท่ีเก ิดจากของแข็งต ิดไฟ เช น ไม ผา กระดาษ ดบัโดยให ความเย ็น ใช น้ําฉีด 
ไฟ  B หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากน้าํมันชนิดตางๆ ของเหลว แกส จารบี และสิ่งท่ีใชสำหรับลาง 

ละลายทําความสะอาดตางๆ ดับโดยไมใหอากาศไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง หรือลด Temp ของเพลิงลงโดยใช 
โฟม,  ผงเคมี,  Halon, CO2 

ไฟ  C หมายถึง ไฟท่ีเก ิดจาก ไฟฟ า อ ุปกรณ ระบบไฟฟ า เคร ื่องใช ไฟฟ า กอนอ ื่นต องต ัด 
วงจรไฟฟ าก อน ใช เคร ื่องม ือท่ีไมเป ็นสื่อไฟฟ า เช น Halon Co2 หรือผงเคมีแห ง 

ไฟ  D หมายถ ึง ไฟท่ีเก ิดจากว ัสด ุจําพวกโลหะต ิดไฟ เช น Mg, Na, K ฯลฯ ลักษณะการลุกไหมให  
ความร อนสูงร ุนแรง เช นการลกุไหมของ Mg มีเปลวเพลงิสว างจาเป ็นอ ันตรายก ับสายตา การด ับเพลิงประเภท 
น ี้ใช สารเคมีจําพวก Sodium Chloride (ผงเกลือแกงหร ือทรายแห ง) หามใช น้ําเด ็ดขาดเพราะจะเกิดระเบ ิด 

 
เครื่องดับเพลิงเบ้ืองตน  (Fire Extinguisher) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ ื่อใหรูจักว ิธ ีใช เคร ื่องด ับเพล ิงชน ิดยกห ิ้วด ับเพลิงเร ิ่มเก ิดได  
2. ปองกันการติดตอลุกลามของเพลิงท่ีลุกไหมใหอยูในวงจํากัดได 
3. ชวยลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหลดนอยลงไดดวยตนเอง 
4.  อธ ิบายชน ิดของเคร ื่องด ับเพลิงแต ละชนิดได และนําไปใช ได ถูกต องตามชน ิดของเคร ื่องด ับเพลิง 
5. รูจักการเลือกซ้ือ และบํารุงรักษา เครื่องดับเพลิงใหมีอายุการใชงานไดนานยิ่งข้ึน  
 
เครื่องดับเพลิงท่ีใชในการดับเพลิงเบื้องตน  เปนเครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก สามารถหยิบยกหิ้วไป 

ด ับเพลิงได อย างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด น้ําหน ักประมาณ 10 ปอนด   ต ิดต ั้งไว ตามอาคารสถานท่ีต างๆ ท่ี 
อาจจะมีอ ัคคีภ ัยเก ิดข้ึน และสามารถหย ิบใช ได ทันทวงที มีอย ูด วยก ันหลายชน ิด แต ท่ีใช ท่ีศูนย เทคโนโลย ี 
สารสนเทศและการสื่อสารคือ 

 
     1.  คารบอนไดออกไซดแบบสะสมความดัน (CO 2) 
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เป ็นเคร ื่องด ับเพลิงท่ีทําด วยโลหะท่ีมีความแข็งแรง ทนต อความอ ัดด ันได ถึง 3.375 ปอนด /ตารางน ิ้ว 
ภายในเคร ื่องด ับเพลิงบรรจ ุกาซคาร บอนไดออกไซด ท่ีมีความด ันสูงประมาณ 800-900 ปอนด /ตารางน ิ้ว จน
ก าซกลายเปนของเหลว ภายใต อ ุณหภ ูมิต่ํากว า 88 องศาฟาเรนไฮต   และเคร ื่องด ับเพลิงชน ิดน ี้มีหัวฉีดทํา 
ด วยไฟเบอรเป ็นรูปแตร มีวาลวแบบบ ีบไก สําหรับใหพ ุงออกมาเพ ื่อป องก ันมิให มีการเป ิดกาซฉีดโดยไม จําเป ็น  
จึงมีสลักข ัดไว  หรือมีสายคาดผูกรัดไว  

 

การใชงาน 
ใหดึงสลักหรือสายรัดออก จับท่ีปากกรวยชี้ไปท่ีเกิดเหตุ แลวบีบไก กาซจะพุงออกมามีลักษณะคลาย 

ควันสีขาว และเย็นจัดจนเปนน้ําแข็งแหง  ซ่ึงการฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ ผูฉีดตองปฏิบัติดังนี้ 
1.  เขาทางเหนือลมโดยหางจากฐานไฟประมาณ 3-6 ฟุต 
2. ดึงสลักหรือลวดท่ีรั้งวาลวออก 
3.  ยกหัวฉีดปากกรวยชี้ไปท่ีฐานของไฟ (ทํามุมประมาณ  45 องศา) 
4. บีบไกเพ่ือเปดวาลวใหกาซพุงออกมา 
5.  ใหฉีดไปตามทางยาว และกราดหัวฉีดไปชาๆ 
6.  ด ับใหสน ิทจนแน ใจแลว  จึงฉีดต อไปขางหน า 
ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม อย ูในระด ับต างก ัน  ใหฉีดจากข างลางไปหาขางบน  และถาน้ํามันรั่วไหลให ฉีด 

จากปลายทางท่ีรั่วไหลไปย ังจุดท่ีรั่วไหล  และถาเกิดจากอ ุปกรณ ไฟฟ าท ี่มีกระแสไฟฟ าไหลอยู ต องร ีบต ัด 
กระแสไฟฟ าก อน  เพ ื่อป องก ันมิให เก ิดการลุกไหมข้ึนมาอ ีก เคร ื่องด ับเพลิงชน ิดคารบอนไดออกไซด น ี้ เหมาะ 
สําหรับใช ด ับเพลิงประเภท ข. และ ค.  จะมีประสิทธ ิภาพ 
 

ขอควรระวัง 
ไม ค ว ร ใช ใน ท ท มีลมพัดจัดจะทําใหกาซลอยและจางไป จนไมสามารถครอบทับผิวหนาของไฟได 

และตองระวังภาวะการขาดออกซิเจน เม่ือฉีดในท่ีท่ีมีอากาศระบายไมดี 
 

                  2.  เครื่องดับเพลิงแบบ ฮาลอน 1211,1301 

 

น้ํายาฮาลอน  1211,1301  ท่ีบรรจ ุอย ูภายในภาชนะเคร ื่องด ับเพลิงด วยระบบสะสมความด ันของ 
กาซไนโตรเจนด วยความด ัน 40 ปอนด /ตารางน ิ้ว ท่ีอ ุณหภ ูมิ 70 องศาฟาเรนไฮต   ซ่ึงขนาดท่ีใช มีหลายขนาด 
แลวแต บริษัทผูผลิต แต สวนมาก จะมีขนาด 2 ปอนด   5 ปอนด   10 ปอนด   หรือ 15-20 ปอนด  
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การใชงาน 
น ําเคร ื่องด ับเพล ิงไปท่ีเก ิดเหต ุ ด ึงสลักออกและปลด Lock วาลวท่ีถัง และจับปลายหัวฉีดช ี้ไปท่ี ฐาน

ของไฟ  กดไกเพ ื่อเป ิดวาล วให น้ํายาออกมา โดยผูฉีดควรอย ูหางจากท่ีเก ิดเหต ุประมาณ 10-13 ฟ ุต ฉีดกราด
(สาย) ไปช าๆ ให ท่ัวจนแน ใจว าไฟด ับแลวให ถอยออกมา เพราะเม่ือน้ํายาไปโดนก ับความรอนแลว กาซฮาลอน 
1211,1301  จะขยายต ัวประมาณ 4-5 เทาในการคลุมด ับ จะทําใหออกซิเจนบริเวณน ั้นขาดไป อาจเป ็น
อ ันตรายต อคนในบร ิเวณน ั้นได  

 

ขอควรระวัง 
-  ใหเก็บไวในท่ีรม ไมใหโดนแสงแดด 
-  เม่ือน้ํายาทําปฏ ิกิริยากับความรอนจะเก ิดก าซพ ิษข้ึน  ฉะน ั้นเม่ือฉีดแลวควรถอยออกมาให หางไกล 

 
3.  เคร่ืองดับเพลิงชนิด BF 2000 

 

ถังด ับเพลิงชน ิด BF 2000 บรรจ ุถังสีเข ียว น้ํายาเป ็นสารเหลวระเหย ชน ิด BF 2000 (FE36) 
สําหรับเคร ื่องด ับเพลิงชน ิดห ูหิ้ว น้ํายาด ับเพลิงชน ิดทดแทนน ี้ ได รับการยอมร ับว าไมสงผลกระทบต อ 
สิ่งแวดลอม ประสิทธ ิภาพ การทดสอบโดยใช  cup-burn ช ี้ใหเห ็นว าน้ํายา BF 2000 (FE36) จะตองมีความ 
เข มขนอย างนอยร อยละ 7.5 ในการใช สารด ับเพลิง ในการทดสอบแบบ scale-up ได พ ิสูจน ว าน้ํายา BF 
2000 (FE36) สามารถใช ได กับไฟชน ิด A B และ C, BF 2000 (FE36) ไมแสดงปฏ ิกิริยากับว ัสด ุกอสร าง 
โดยท่ัวไป เช น อลูมิน ั่มสต ีล ทองแดง  ในระด ับอ ุณหภ ูมิปกต ิ เคร ื่องด ับเพล ิงชน ิด BF 2000 ลักษณะการฉีด 
ออกเป ็นแก สเหลวระเหย น้ํายาชน ิดน ี้ไมท้ิงคราบสกปรก ไมทําลายสิ่งของเครื่องใช หลังการด ับเพลิงและ 
สามารถใช ได หลายคร ั้ง เหมาะสําหรับอ ุปกรณ คอมพ ิวเตอรและอุปกรณ สื่อสาร ในอ ุตสาหกรรมอ ิเล็กทรอน ิกส 
มีหลายขนาดต ัง้แต  5 ปอนด  10 ปอนด  และ 15 ปอนด  

 

การใชงาน 
น ําเคร ื่องด ับเพล ิงไปท่ีเก ิดเหต ุ  ด ึงสลักออก  และปลด Lock วาลวท่ีถัง  และจับปลายหวัฉีดช ี้ไปท่ีฐาน

ของไฟ กดไกเพ ือ่เป ิดวาลวให น้ํายาออกมาฉีดกราด(สาย) ไปช าๆ ให ท่ัวจนแน ใจว าไฟด ับสน ิท 
 

การติดตั้งเครื่องดับเพลิง 
ควรต ิดต ั้งเคร ื่องด ับเพลิงสูงจากพ ื้นถึงสวนท่ีสูงท่ีสุดของเคร ื่องด ับเพลิง ไมเก ิน 150 เซนต ิเมตร 

สําหรับขนาดน้ําหน ักถ ังรวมไมเก ิน 10 กิโลกร ัม เพ ื่อใหท ุกคนสามารถหย ิบใช ได สะดวก และติดต ั้งสูงไมเก ิน 
90 ซม. สําหร ับถังขนาดหน ัก และควรมีป ายช ี้ต ําแหน งท่ีต ั้งเคร ื่องด ับเพล ิงไว เหน ือเคร ื่องด ับเพลิง เพ ื่อใหเห ็น 
ได ช ัดเจน เคร ื่องด ับเพลิงทุกเครื่องท่ีต ิดต ั้งในประเทศไทย  ต องมีรายละเอ ียดเป ็นภาษาไทยด วย 
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ภาพการซอมใชถังดับเพลิง 
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 3. ภัยพิบัติท่ีเกิดจากแผนดินทรุด แผนดินไหว 
ภัยพิบัติแผนดินทรุดและแผนดินไหว เปนภัยท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได และเปนเรื่องยากตอ

การคาด เดาวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด 
แนวทางการปองกันและปฏิบัติในเบ้ืองตน 

3.1 สํารองระบบขอมูล 
3.2 จัดทํา Backup Site 
3.3 หากเกิดภัยควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

 
4. ภัยพิบัต ิท่ีเกิดจากน้ําทวมแนวทางการปองกันและปฏิบัต ิใน เบ ื้อ งต น  

4.1 ติดตั้งอุปกรณในระดับท่ีปลอดภัยจากระดับน้ําทวม 
4.2 จัดเตร ียมเครื่องสาํรองไฟฟ า 
4.3 สํารองระบบขอมูล 
4.4 จัดทํา Backup Site
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ภาคผนวก ญ 
การบริหารความตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) 

 
 
 

 

การบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน พ.ศ.2559  



 

 

 

   
  
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 

แผนการบริหารความตอเน่ืองและกอบกูกระบวนการ 
ดานสารสนเทศของกรมชลประทาน 
Business Continuity Plan (BCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



ก 

 

คํานํา 
 

แผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการ
บริหารความพรอมในการกอบกูกระบวนการทํางานดานสารสนเทศ  ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ แมวาจะเกิดกรณีเหตุการณวิกฤตอัคคีภัย เหตุการณอุทกภัย เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล หรือ
เหตุการณใด ๆ ข้ึน  ซ่ึงแผนบริหารความตอเนื่องฉบับนี้จะใชเปนแนวทางในการลดผลกระทบดานสารสนเทศท่ี
เกิดข้ึน เม่ือประสบกับเหตุการณสภาวะวิกฤต รวมท้ังการกอบกูกระบวนการทํางานใหกลับมาเปนปกติไดโดยเร็ว
ภายหลังจากเหตุการณสภาวะวิกฤตไดผานพนไปแลว 
 
 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ  
กรมชลประทาน 
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แผนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 
ดานสารสนเทศของกรมชลประทาน 
Business Continuity Plan (BCP) 

 
แผนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ (Business Continuity Plan (BCP)) เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการ
มุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลกระทบตอเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรม
ชลประทาน ตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนความตอเนื่องจึงเปน
สิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหกรมชลประทานสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ 
(Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไว ซ่ึง
จะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได 
 
วัตถุประสงค (Objectives) 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง และเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะ
วิกฤตท่ีจะสงผลใหเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทานไมสามารถใชงานได 

2. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได 
4. เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน แมตองเผชิญกับ

เหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก 
 

สมมติฐานสถานการณจําลอง  
เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 
1. เหตุการณเกิดข้ึนในวันอาทิตย ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ 
2. มีบุคลากรบาดเจ็บรวม 20 คน เนื่องจากการมาทํางานลวงเวลาในวันหยุดราชการ 

 
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP) 

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน ใน 
พ้ืนท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมชลประทานสามเสน อาคารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน 
ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้ 

1. เหตุการณอุทกภัย 
2. เหตุการณอัคคีภัย 

 
ระบบท่ีตองดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

ระบบดานสารสนเทศของกรมชลประทานท่ีตองใหบริการไดอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
2. ระบบเครือขาย 
3. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
4. ระบบฐานขอมูลสถานการณน้ํา 
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5. ระบบบริการอินเตอรเน็ต  www.rid.go.th 
6. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 
โครงสรางและทีมงานบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ  

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดจัดตั้งทีมบริหารความตอเนื่องดาน
สารสนเทศข้ึน โดยมีสายการบังคับบัญชา ดังนี้  

1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ 
2. ทีมงานดานเครือขาย 
3. ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
4. ทีมงานดานระบบสารสนเทศ 
5. ทีมงานดานสื่อสาร 
6. ผูประสานงาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของทีมงาน ในการดูแล ติดตาม ปฏบิัติงาน และกูคืนกระบวนงานในดานท่ีรับ

มอบหมายใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแตละดาน ท่ีกําหนดใหเปน

บุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากร

หลักไปกอน จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งข้ึนโดยหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องในการบริหารความ

ตอเนื่องและกอบกูคืน 

 

 

 

 

 
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง

ดานสารสนเทศ 

ทีมงานดานเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

ทีมงานดานระบบ

สารสนเทศ 

 

ทีมงานดานส่ือสาร 

 

ทีมงานดานเครือขาย 

 

 

 

 

ผูประสานงาน 

http://www.rid.go.th/
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รายช่ือบุคลากรหลัก และบุคลากรสํารอง ทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง และทีมงาน 

ชื่อ 
เบอรมือถือ/       
นามเรียกขาน 

ชื่อ 
เบอรมือถือ/     
นามเรียกขาน 

นายชัยรัตน เก้ืออรุณ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

08-4700-0477 
สายชล 06 

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเน่ืองดาน

สารสนเทศ 

1.นายสมนึก จิระศิรโิสภณ
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ 
2.นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช

ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรม 
ไฟฟาสื่อสาร 

09-2280-1914 
สายชล 061 

 
09-2280-1865 

สายชล 062 

นางไขแสง วิภาโตทัย 
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร
และมาตรฐานเทคโนโลย ี

08-4700-5317 
สายชล 0641 

ผูประสานงาน 1.นายราชพล   หิรัญรักษ 
 
2. นายกฤษ  กลมกลอม 
 
3. นายกฤษดา  พุทธัง 
 
4. นายศุภชัย คะชาถา 

 

08-1614-7867 
สายชล 0642 

08-9153-3630 
สายชล 0654 

08-7188-9882 
สายชล 0656 

08-7660-9540 
สายชล 0655 

น.ส. เพชรี เจริญชัยชนะ 
ผูอํานวยการสวนระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

08-4874-6052 
สายชล 0651 

ทีมงานดานเครือขาย 1. นายสริิวัฒน  หญีตสอน 
 
2. นายกฤษ  กลมกลอม 
 
3. นายศุภชัย คะชาถา 
 

08-9076-2381 
สายชล 0652 

08-9153-3630 
สายชล 0654 

08-7660-9540 
สายชล 0655 

น.ส. เพชรี เจริญชัยชนะ 
ผูอํานวยการสวนระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

08-4874-6052 
สายชล 0651 

ทีมงาน 
ดานเครื่องแมขาย 

1. นายพิชิต  ขุมทรัพย 
 
2. นายกฤษดา  พุทธัง 
 
3. นายศุภชัย คะชาถา 
 

08-6533-2385 
สายชล 0653 

08-7188-9882 
สายชล 0656 

08-7660-9540 
สายชล 0655 

นางรดา รุจณิรงค 
ผูอํานวยการสวนระบบ
สารสนเทศและภมู ิ
สารสนเทศ 

08-4874-6053 
สายชล 0661   

ทีมงาน 
ดานระบบสารสนเทศ 

1. น.ส.ณฐมน  อยูเลห 
 
2. น.ส.ชุตมิาศ  สําแดงฤทธ์ิ 
 
3. นายสมพล สุนัยรตันา
ภรณ 

08-1651-2059 
สายชล 0662  

08-9089-6345 
สายชล 0663 

08-4089-8585 
สายชล 0664 

นายภาคภมู ิอิงคปรัชญากุล 
ผูอํานวยการสวนสื่อสา
โทรคมนาคม 

08-4174-6056  
สายชล 0671 

ทีมงานดานสื่อสาร 1. นายณรงคพล แสงธีรกิจ 
 
2. นายสมชาย ผิวรุงสุวรรณ 
 
3. นายสุชาติ  คุมสุวรรณ 
 

09-2554-2978 
สายชล 0672 

08-4874-6054 
สายชล 0673 

08-9956-7076 
สายชล 0674 
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ข้ันตอนกิจกรรม  

1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ใหกับบุคลากรในทีมงานภายหลังไดรับการ
แจงจากผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องของกรมชลประทาน  
2. หัวหนาทีมงานแตละดาน ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในทีมท่ีสามารถเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีได พรอมท้ังกําหนด/
จัดหาทรัพยากรสําคัญท่ีจําเปนตองใช 
 

สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 
 

เหตุการณ 

ผลกระทบ 
ดานอาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

หลัก 

ระบบเครื่อง
แมขาย 

 

ดานระบบ
เครือขาย 

 

ดานระบบ
สารสนเทศท่ี

สําคัญ 

ดานการ
ส่ือสาร 

เหตุการณอุทกภัย 
 

     

เหตุการณอัคคีภัย 
 

     

 
กลยุทธความตอเนื่อง 

กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต แบงเปน 
5 ดาน ดังนี้ 

 
ทรัพยากรท่ีเกิดผลกระทบ กลยุทธความตอเนื่อง 

ดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน
หลัก 

o กําหนดใหใชพ้ืนท่ีหอประชุมชูชาติ กรมชลประทานปากเกร็ด เปนพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง  

o ในกรณีท่ีความเสียหายขยายเปนวงกวาง กําหนดใหใชพ้ืนท่ีสํานักงาน
ชลประทานท่ี 9 ปฏิบัติงานสํารอง 

o กําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 
ระบบเครื่องแมขาย 
 

o กําหนดใหใชระบบเครื่องแมขายของระบบ Backup Site ท่ีตั้งอยูกรม
ชลประทานปากเกร็ด หากเกิดความเสียหายเปนวงกวางใหใชระบบ 
Backup Site ท่ีตั้งอยูสํานักงานชลประทานท่ี 9 

ดานระบบเครือขาย 
 

o กําหนดใหใชระบบเครือขายระบบ Backup Site ท่ีตั้งอยูกรมชลประทาน
ปากเกร็ด หากเกิดความเสียหายเปนวงกวางใหใชระบบ Backup Site ท่ีตั้ง
อยูสํานักงานชลประทานท่ี 9 

o หากระบบเครือขายบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมสามารถใชงานได ให
ใชระบบเครือขายบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แทน  

o หากระบบเครือขายบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไมสามารถ
ใชงานได ใหใชระบบเครือขายบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แทน  
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ดานระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ o กําหนดใหมีระบบสํารองและกูคืนอัตโนมัติ โดยเจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัตงิานท่ีบานได 

ดานการสื่อสาร o กําหนดใหใชระบบอ่ืน ๆ ทดแทน เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบมือถือ  วิทยุ 
หรืออ่ืน ๆ  

 
ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 
 

 กรณีอัคคีภัย 
 

 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1. แจงเตือนเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบดานตางๆ ทราบ 
และเขาประจําการ  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

2. ใชวิทยุสื่อสารตามหมายเรียกขานท่ีกําหนดเฉพาะกิจ ทีมงานดานสื่อสาร � 

3. ประสานงานผูใหบริการสื่อสาร/เครือขาย ทีมงานดานเครือขาย � 

4.ประสานงานกับทีมบริหารความตอเนื่องดานอ่ืนๆ 
    

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

5. ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทีมงานดานสื่อสาร � 

6. เคลื่อนยายไปสถานท่ีสํารอง Backup Site  
    6.1 เปดระบบ Backup Site 
    6.2 Update ขอมูลจากแฟมสํารอง 

ทีมงานดานเครือขาย 

ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย   ทีมงานดานระบบ

สารสนเทศ 

� 

7. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

การตอบสนองตอเหตุการณทันที  วันท่ี 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
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ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตามและประเมินสถานการณ 
 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศและทีมงานท้ังหมด 
� 

 

2. วิเคราะหความตองการอุปกรณสนับสนุน ทีมงานดานเครือขาย 

ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอร 

แมขาย 

ทีมงานดานระบบงาน 

� 

3. ประสานขอสนับสนุนอุปกรณจากทีมบริหารความ
ตอเนื่องดานอ่ืนๆ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

4. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 

ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตนเองกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตาม และประเมินสถานการณ  หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

2. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

การตอบสนองในระยะส้ัน (วันท่ี 2-7)   

การตอบสนองระยะกลาง (วันท่ี 8 (1 สัปดาห)) 
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 กรณีอุทกภัย 
 

กรณี น้ําทวมท่ีระดับความสูงไมเกิน 1 เมตร  
กระแสไฟฟาปกติขัดของ ถูกระงับการจาย เครื่องกําเนิดไฟฟาจะทํางานอัตโนมัติ จัดหาน้ํามันดีเซล

สนับสนุนทางเรืออยางตอเนื่องวันละ 288 ลิตร  
 

 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1. แจงเตือนเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบดานตางๆ ทราบ 

และเขาประจําการ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

2.ใชเครื่องกําเนิดไฟฟา หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

3.จัดหาน้ํามันดีเซลสนับสนุนโดยทางเรืออยางตอเนื่อง
วันละ 288 ลิตร  
 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

4.ผูรับผิดชอบดานเครือขาย ดานเครื่องแมขาย และ
ดานระบบสารสนเทศ เขาประจําการปฏิบัติงานปกติ 
   4.1 ปดระบบท่ีไมจําเปนเพ่ือประหยัดพลังงาน 

ทีมงานดานเครือขาย 
ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ทีมงานดานระบบสารสนเทศ 

� 

5.ระบบสื่อสารหากใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีได ใหใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีตามหมายเลขท่ีกําหนด 
           หากไมสามารถใชงานไดเนื่องจากสัญญาณการ
ใหบริการของผูใหบริการขัดของเนื่องจากภัยท่ีเกิดข้ึนให
ใชวิทยุสื่อสารโดยกําหนดนามเรียกขาน 

ทีมงานดานสื่อสาร � 

6. รายงาน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน
สารสนเทศทราบเปนระยะตามกําหนด 

ทีมบริหารความตอเนื่องดาน

สารสนเทศ 
� 

7. ประสานกับ ทีมบริหารความตอเนื่องดานอ่ืนๆ 
เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

การตอบสนองตอเหตุการณทันที วันท่ี 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
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8. ประเมินสถานการณเพ่ือดําเนินการตามแผนระยะ
ตอไป  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

9. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 

 

กรณีอุทกภัยตอเนื่อง 

ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ

ตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตามและประเมินสถานการณ 
 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศและทีมงาน 
� 

2. เตรียมความพรอมอุปกรณตางๆ เพ่ือเตรียม
เคลื่อนยายไป Backup Site 

ทีมงานดานเครือขาย 
ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ทีมงานดานระบบสารสนเทศ 

� 

3. วิเคราะหความตองการอุปกรณสนับสนุน ทีมงานดานเครือขาย 
ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ทีมงานดานระบบสารสนเทศ 

� 

4. ประสานขอสนับสนุนอุปกรณจากหนวยอ่ืน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

5. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 

 

การตอบสนองในระยะส้ัน (วันท่ี 2-7)   
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ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ

ตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตนเองกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตาม และประเมินสถานการณ  หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

2. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 

กรณี น้ําทวมท่ีระดับความสูงเกิน 1 เมตร 
ข้ันตอนกิจกรรม  

1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ใหกับบุคลากรในทีมงานภายหลัง
ไดรับการแจงจากผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องของกรมชลประทาน  

2. หัวหนาทีมงานแตละดาน ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในทีมท่ีสามารถเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีได พรอมท้ัง
กําหนด/จัดหาทรัพยากรสําคัญท่ีจําเปนตองใช 
 

 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1. แจงเตือนเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบดานตางๆ ทราบ 
และเขาประจําการ  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

2. ใชวิทยุสื่อสารตามหมายเรียกขานท่ีกําหนดเฉพาะกิจ ทีมงานดานสื่อสาร � 

3. ประสานงานผูใหบริการสื่อสาร/เครือขาย ทีมงานดานเครือขาย � 

การตอบสนองระยะกลาง (วันท่ี 8 (1 สัปดาห)) 

 

การตอบสนองตอเหตุการณทันที  วันท่ี 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
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4.ประสานงานกับทีมบริหารความตอเนื่องดานอ่ืนๆ 
    

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

5. ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทีมงานดานสื่อสาร � 

6. ปดระบบเพ่ือถอดอุปกรณเตรียมเคลื่อนยายไป 
สถานท่ีสํารอง Backup Site 

ทีมงานดานเครือขาย 
ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

� 

7. เคลื่อนยายไปสถานท่ีสํารอง Backup Site  
    7.1 เปดระบบ Backup Site 
    7.2 Update ขอมูลจากแฟมสํารอง 

ทีมงานดานเครือขาย 

ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
� 

8. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 

 

ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตามและประเมินสถานการณ 
 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศและทีมงาน 
� 

 

2. วิเคราะหความตองการอุปกรณสนับสนุน ทีมงานดานเครือขาย 

ทีมงานดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย    

ทีมงานดานระบบสารสนเทศ 

� 

3. ประสานขอสนับสนุนอุปกรณจากทีมบริหารความ
ตอเนื่องดานอ่ืนๆ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

4. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

การตอบสนองในระยะส้ัน (วันท่ี 2-7)   
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ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ 

และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตนเองกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

1. ติดตาม และประเมินสถานการณ  หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

2. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
ชลประทาน  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดานสารสนเทศ 
� 

 

 
 

การตอบสนองระยะกลาง (วันท่ี 8 (1 สัปดาห)) 
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