
แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 

ชื่อแผน แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน กรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ความสําคัญ/วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนนี้  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร 

จําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้ได้งานได้ตามปกติ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของกรมควบคุมโรคได้  
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีระบบจากผู้ไม่ประสงค์ดี จึงได้จัดทําแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยคุกคามระบบ
สารสนเทศ ของสํานักฯ (IT Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ระบบสารสนเทศ
กลับคืนสู่ความเป็นปกติ ตลอดจนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกําหนดกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 
2. เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ ดําเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ 
4. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและผลกระทบต่อหน่วยงาน  

เน่ืองจากภารกิจสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 มีความหลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามี
บทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการป้องกัน
ปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีประสิทธิภาพ 
มีความมั่นคงปลอดภัย และเพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงได้วิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พบประเภทความ
เสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังน้ี 

1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์เอง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทําลายระบบจาก Cracker 
เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญในการเข้าถึง
ข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของกรมเกิน
กว่าอํานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ 

แบบฟอร์มที่ 2



3. ความเส่ียงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง นํ้าท่วม ไฟไหม้ อาคารถล่ม 
การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดําเนินการด้านสารสนเทศ 

 จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 ดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงด้าน
เทคนิคที่เกิดจากการถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นจะต้องจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP – Business Continuity Plan) สําหรับกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ  
 
แบบฟอร์ม BCP 1 ทําความเข้าใจในภารกจิขององค์กร (ตามภารกิจในกลุ่ม/ศูนย์/งาน) “กลุ่มพัฒนาองค์กร” 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อวิเคราะห์กิจกรรม/บรกิารที่เป็นภารกิจที่สําคญัขององค์กร (ตามภารกิจในกลุ่ม/ศูนย์/งาน)  
 
 

กิจกรรม/บริการที่สาํคญัของกลุ่ม/ศนูย์/งาน 

ความจําเปน็ของกิจกรรม/ 
บริการในภาวะการณ์เกิดการ
ระบาดของโรค/ สาธารณภัย

สามารถดําเนนิ
กิจกรรมภายนอก
องค์กรได้หรือไม่ 

สิ่งที่ต้องการสนับสนนุในกิจกรรม/
บริการที่จําเปน็ 

จําเปน็ ไม่จําเป็น 
กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
1. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  
√ 

 
ได้ 

- บุคลากรที่มทีักษะด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

2. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และประสิทธิผล 

√  ได้ - บุคลากรที่มสีมรรถนะด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค กฎหมาย พรบ. เมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค/ สาธารณภัย 

3. พัฒนาระบบการจัดทํา กํากับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร/ กลุม่งาน/ หน่วยงาน 

√  ได้ - การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคํารับรองฯ ใน
ระบบ EstimatesSM ที่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/ 
หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

 √ ได้ - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS 
ที่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน (PMS 
online) ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. จัดทําระบบฐานข้อมูล ปรบัปรุงระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคญั
ด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 

√  ได้ - ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา  
- อุปกรณ์การสื่อสาร 



แบบฟอร์ม BCP 2 รายช่ือบุคลากรหลัก และบุคลากรสาํรองกลุ่ม/ศูนย์/งานสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
นครราชสีมา 

บุคลากรหลัก บทบาท/งาน 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ – สกุล/ตําแหน่ง โทรศัพท์มือถือ ชื่อ – สกุล/ตําแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
นายประวิทย์ ลายจันทึก 081-9978123 จัดทําระบบ

ฐานข้อมูล 
ปรับปรุงระบบ
และการสืบค้น
ข้อมูลทีส่ําคัญด้าน
บริหารและ
วิชาการ รวมทั้งให้
คําปรึกษาและ
สนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศ 

นายจิระเดช พลสวัสด์ิ 090-9536223

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ และกลยุทธ์การกู้คืนกิจกรรมที่สําคัญ 
 กลยุทธ์การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

1. ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ 
2. Backup ข้อมูลที่สําคัญไว้อย่างสมํ่าเสมอ 
3. ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ  

3.1 สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกคร้ัง 
3.2 ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย  
3.3 ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา 

4. ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail 
4.1 ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา 
4.2 ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา 

5. ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต 
5.1 ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ  
5.2 ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ที่ไม่น่าเช่ือถือ 
5.3 ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
5.4 หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จําเป็น 

6. ปิดการใช้งานฟังก์ชัน Autoplay เพ่ือป้องกันไม่ให้ไวรัสที่แพร่ระบาดผ่านทางส่ือเก็บข้อมูลแบบ
พกพาใช้เป็นช่องทางในการรันไฟล์ไวรัสโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 



 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
เหตุการณ์ รายละเอียด 

 

 

     จากการเฝ้าระวังตรวจสอบ Log จะช่วยให้ตรวจพบ
ภัยคุกคามก่อนที่จะสร้างเสียหายในวงกว้าง 

 

 

 

       ตรวจสอบถึงชนิดประเภท ความรุนแรงและ
กระทบที่คาดว่าจะเกิดกับระบบ 

      ควบคุมภัยคุกคามฯ เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากภัย
คุกคามฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด และป้องกันไม่ให้ลุกลาม 
หรือ ขยายวงไปยังจุด อ่ืนๆ เช่น ปิดระบบ, ตัดการเชื่อมต่อ เป็น
ต้น 

 

 

 

     แก้ไขหรือสามารถกําจัดภัยคุกคามได้ในเบ้ืองต้นให้
ทําการแก้ไขในทันที 

 

 

     หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่องานสารสนเทศ 
และงานพัสดุ เพ่ือทําการแก้ไข หรือส่งร้านซ่อม และเบิก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สํารองไปใช้งาน 

 

 
    เมื่อแก้ไขภัยคุกคามได้สําเร็จให้ตรวจหาช่องโหว่และ
ทําการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดภัยคุกคามในลักษณะเดิมซ้ํา 

 

 

   ตรวจสอบการใช้งานระบบว่าทํางานได้ปกติหรือมี
ข้อมูลสูญหายหรือไม่ 

 

 

 

   หากพบว่ามีความเสียหายให้กู้คืนข้อมูลหรือระบบ
ตามท่ีมีการ Backup ไว้ 

User แจ้งเหตุหรือ 

ตรวจพบภัยคุกคาม 

 

ตรวจสอบภัยคุกคาม 

 

การควบคุมภัยคุกคาม 

ทําการแก้ไข
ปัญหา 

งานสารสนเทศร่วมกับพัสดุ 
แก้ไข 

แก้ไขปัญหาสําเร็จและป้องกัน
ไม่ให้เกิดภัยคุกคามในลักษณะ

ทดสอบ

แก้ไขไม่ได้ แก้ไขได้ 

กู้คืนระบบงานหรือ 
ข้อมูลที่สูญหายตามที่มีการ

Backup ไว้

ทํางานไม่สมบูรณ์หรอื   
               มีข้อมลูเสยีหาย 
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ข้อมูลไม่ได้รับความเสยีหาย 



 

 

 

 

ระบบอยู่ในสภาพการให้บริการตามปกติ 

 

 

 

 

     สรุปผลในการดําเนินการรับมือภัยคุกคามฯ รวมทั้ง 
แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ และ
บันทึกรายงานการดําเนินงาน เพ่ือให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
ได้ทราบ และใช้เป็นกรณีศึกษาในภายหลัง 

 
กําหนดทรัพยากรและบุคลากรสําคัญหรือจําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง  

1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็น  
1.1 แผ่นติดต้ังระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/แผ่นติดต้ังระบบงานที่สําคัญ 
1.2 สื่อบันทึกข้อมูลสํารอง เช่น Hard disk external, Flash Drive, DVD RW  
1.3 ข้อมูลและระบบงานที่สําคัญ  
1.4 แผ่นโปรแกรม antivirus/spyware  
1.5 แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ  
1.6 ระบบสํารองไฟฉุกเฉิน  
1.7 อุปกรณ์สํารองต่างๆ เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์, Hard disk 

2. การจัดเตรียมบุคลากร 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ-สกุล  
กลุ่มงาน/ตําแหน่งงาน 

โทรศัพท์ 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพท์ 
ท่ีบ้าน 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

E-mail 

นายประวิทย์ ลายจันทึก 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

044-212900 ต่อ 
128 

- 081-9978123 velkyrie@hotmail.com 

นายจิระเดช พลสวัสด์ิ 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

044-212900 ต่อ 
128 

- 090-9536223 jira2524@hotmail.com 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ 044-212900 ต่อ 
128 

- 087-2491252 fonitdpc5@yahoo.com 

 

วัน-เดือน-ปี และสถานท่ี ที่จัดการซ้อมแผน 
วันที่ซ้อมแผน 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
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ระบบสามารถใช้งานได้

สรุปผลในการดําเนินการรับมือ
ภัยคุกคามฯและจัดทํารายงาน 



 
 
วิธีการซ้อมแผนกรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์ 

วิธีการกําจัด Virus 
1. เมื่อตรวจสอบจาก Log พบว่ามี ไวรัส หรือมีผู้ใช้งานแจ้งเหตุ  
2. ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ antivirus และ Update Antivirus ที่มีอยู่ในเคร่ืองที่ติด Virus โดยการ 

คลิกขวา Icon Antivirus ที่ Taskbar  (มุมด้านล่างขวา) เลือก  Update 
3. ตัดการเช่ือมต่อเครือข่าย Network (ดึงสาย LAN  ออก, ปิดระบบ WiFi) 
4. Backup ข้อมูลที่สําคัญไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืน เช่น Flash drive, External Hard disk, สื่อ

บันทึกข้อมูลอ่ืนๆ 
5. ปิดระบบ System Restore โดย 

1. คลิ้กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties 
    2. เลือกแถบ System Restore    

3. คลิก เลือก Turn off  System Restore on all drives 
4. กด Ok  

6. ยกเลิก ไฟล์ที่ซ่อนไว้  (ทําใน Folder option --> View) โดย 
1. ดับเบ้ิลคลิก My Computer 
2. เลือก Tool เลือก Folder Option 
3. เลือก View ที่  Hidden file and folders เลือก Show hidden files and folders 
4. ให้เอาเคร่ืองหมายถูกออก ที่ Hide extensions for know file types และ Hide 
protected operation system file (Recommended) 

7. ลบ Temp file , File Temporary Internet ทั้งหมด โดย การทํา Disk Cleanup 
8. Scan virus แบบ Full   
9. สังเกตจาก Status ของ Antivirus ชนิดน้ันๆ ว่ากําจัดไวรัสได้หรือไม่ 
10. Restart เครื่อง 

หมายเหตุ :  หากทําตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถกําจัด Virus ได้ให้เขียนใบแจ้งซ่อม และส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาซ่อมที่พัสดุ และเบิกเคร่ืองสํารองไปใช้งานในระหว่างที่ส่งซ้อม 

 
......................................................... 

 


