
แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ 
กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. 

 
อ้างถึง กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ท่ีเกี่ยวข้องกับแผน 

ก. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ 
ข. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ค. ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรรัษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ง. แนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ 

จ. แนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ 
ฉ. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ช. นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑.หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบัน ระบบสำรสนเทศ ถือเป็นเครื่องมือจ ำเป็นในกำรช่วยปฏิบัติงำนของหน่วยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 

ตลอดจนภำคประชำชนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น กิจกำรประปำ สวัสดิกำสัมปทำน ทร.เป็น
หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำรภำยใน ทร. ได้น ำระบบสำรสนเทศมำช่วยบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฎิบัติงำน ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เหตุกำรณ์หรือภัยคุกคำมด้ำนสำรสนเทศได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบไปพร้อมกับ
กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกิดขึ้น ส ำหรับผลกระทบต่อระบบสำรสนเทศนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ 
ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์หรือภัยพิบัติ  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกัน/ลดควำมเสียหำยจำกเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับ
ระบบสำรสนเทศของกิจกำรประปำ สวัสดิกำรสัมปทำน ทร. และส่งผลให้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินภำรกิจใน
สภำวะวิกฤตได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ  กิจกำรประปำฯ จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศขึ้น ตำมที่ สสท.ทร. จัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำแผนฯ ไว้ โดยให้สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน กิจกำรประปำฯ จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศ
และแก้ปัญหำที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

๒.วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

 ๒.๑ เพ่ือลดควำมเสียหำยทีอ่ำจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำระบบควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ ำ ให้มีเสถียรภำพ 
และมีควำมพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ อีกทั้ง 
สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที 
  

๓.ขอบเขตการด าเนินการ 
  กำรจัดท ำแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ นั้น พิจำรณำ
ด ำเนินกำรจำกวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกผู้ปฏิบัติงำน ทำงเทคนิค และทำงกำยภำพ ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ
สำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ และน ำควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมำประเมินตำมควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์หรือภัย



๒ 
 

พิบัติ พร้อมจัดท ำแนวทำงในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์เบื้องต้น ตั้งแต่ขั้นเกิดเหตุจนถึงขั้นกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศให้
สำมำรถท ำงำนได้เช่นเดิม 
 

๔. ทีมงานบริหารแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของกิจการประปาฯ  
 เพื่อให้แผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศกิจกำรประปำฯ  สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงำน ฯ ประกอบด้วยโครงสร้ำงและหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ  มีหน้ำที่บริหำร ก ำหนด
นโยบำย ให้ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำตลอดจน ติดตำม ก ำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบงำนด้ำนระบบสำรสนเทศ
ภำยในกิจกำรประปำฯ ให้สำมำรถให้บริกำรระบบสำรสนเทศได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 ๒. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ ฐท.สส. มีหน้ำที่ด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัย วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของระบบสำรสนเทศที่ให้บริกำรภำยในกิจกำรประปำฯ 
 ๓. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเสียหำยระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำร
กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย ตรวจสอบและวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ 
พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำของระบบที่เกิดกำรโจมตีทำงไซเบอร์ 
 ๔. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลและควบคุมระบบสำรสนเทศ ฐท.สส. มีหน้ำที่ให้บริกำรติดตั้งระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ตรวจสอบ ควบคุมกำรท ำงำน ส ำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสำรสนเทศในระดับ
ระบบปฏิบัติกำร 
 ๕. เจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำระบบซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์  เครือข่ำยระบบสำรสนเทศ  มีหน้ำที่บ ำรุงรักษำ 
วิเครำะห์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหำด้ำนซอฟท์แวร์ ฮำร์ดแวร์ เครือข่ำย ระบบสำรสนเทศที่ติดตั้งและให้บริกำรภำยใน 
กิจกำรประปำฯ 
 ๖. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนสำรสนเทศ มีหน้ำที่บริหำรระบบผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ ทร.  
ประสำนงำนกำรให้บริกำร  เผยแพร่และควบคุมกำรปฏิบัติให้บริกำรต่ำงๆ ของกิจกำรประปำ รวมถึงกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนเตรียมควำมพร้อมฯ นี้ 

 โดยทุกต ำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่
รับผิดชอบให้สำมำรถบริหำรแผนฯ และกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของทีมบริหำร
ควำมเสี่ยง (CP Team) และในกรณีที่บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ใน
หน้ำที่ของบุคลำกรหลัก ปรำกฏดังในตำรำง คณะท ำงำนบริหำรแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้ำน
สำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ 

เบอร์ติดต่อ/แจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่  

ล าดับ ต าแหน่ง ยศ ชื่อ สกุล เบอร์โทร 

1 หน.จนท.รปภ.สำรสนเทศฯ รอง ผจก.กิจกำรประปำ ฯ(ฝ่ำยบริหำร) 091 129 3711 

2 จนท.รปภ.สำรสนเทศฯ หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศฯ 096 885 3638 

3 จนท.ตรวจสอบและวิเครำะห์ฯ ผช.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ 081 377 1363 

4 จนท.ดูแลรักษำระบบซอฟต์แวร์ฯ จนท.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศฯ 092 252 7022 

5 จนท.ตรวจสอบข้อมูลฯ พนักงำนบันทึกข้อมูลฯ 098 791 5163 

6 จนท.ประสำนงำนด้ำนสำรสนเทศ พนักงำนบันทึกข้อมูลฯ 090 632 0244 
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ผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของกิจการประปาฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน.กรรมวิธีขอ้มูลและสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

หน.กรรมวิธีฯ ส่ง จนท.ตรวจสอบ
และวิเครำะห์ควำมเสียหำย 

แก้ไขปัญหำ 

รำยงำนสถำนกำรณ์ต่อ 
หน.กรรมวิธีขอ้มูลและสำรสนเทศ 

รำยงำนสถำนกำรณ์ต่อ หน.จนท.รปภ.
ระบบสำรสนเทศ (รอง ผจก.) 

อนุมัติใช้แผนเตรียมควำมพร้อมกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศฯ 

ให้ชุดปฏิบัติกำรหลักไปด ำเนินกำรตำม
แผนเตรียมควำมพร้อมฯ 

แก้ไขปัญหำ 
 

แจ้ง ฐท.สส./สสท.ทร. 

ตรวจสอบประเมินควำมเสียหำย 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ หน.จนท.รปภ.
ระบบสำรสนเทศ (รอง ผจก.). 

ผู้ใช้งำน/ผู้ดูแลระบบ 

 

จบ 

 

ได ้

ไม่ได ้

ได ้

ไม่ได ้

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ 
๑.ผช.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ/.
จนท.ตรวจสอบและวิเครำะห ์
๒.จนท.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ /
จนท.ตรวจสอบฯ 
๓.จนท.ปฏิบัติกำรฯ / จนท.ตรวจสอบฯ 

ชุดปฎิบตัิการหลัก 
๑.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ/หน.ชุด
ปฏิบัติกำร 
๒.ผช.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ/จนท.
ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเสียหำย 
๓.จนท.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ/จนท.
ด้ำนซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ย 
๔.พนง.บันทึกข้อมูล1/จนท.ตรวจสอบขอ้มูล 
๕.พนง.บันทึกข้อมูล2/จนท.ประสำนงำน 
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การจัดชุดปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของกิจการประปาฯ 

 

 

องค์ประกอบของชุดปฏิบัติการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ได้แก ่

๑. ชุดตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเสียหำย/ปัญหำ ประกอบด้วย 

๑. ผช.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ เป็น หน.ชุดตรวจสอบและวิเครำะห์
ควำมเสียหำย/ปัญหำ 

๒. จนท.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำ  เป็น จนท.ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำม
เสียหำย/ปัญหำ 

๒. ชุดแก้ไขสถำนกำรณ์/ปัญหำ(หลัก) 

๑. หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ เป็น หน.ชุดแก้ไขสถำนกำรณ์/ปัญหำ 

๒. ผช.หน.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ เป็น หน.ชุดตรวจสอบและวิเครำะห์
ควำมเสียหำย/ปัญหำ 

๓. จนท.กรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำ     เป็น จนท.ตรวจสอบและวิเครำะห์
ควำมเสียหำย/ปัญหำ 

๔. พนง.บันทึกข้อมูล  คนที่ ๑  เป็น จนท.ตรวจสอบข้อมูล 

๕. พนง.บันทึกข้อมูล คนที่ ๒ เป็น จนท.ประสำนงำน 

 

 

 

หน.ชุดปฏิบัติกำรด้ำนสำรสนเทศ 

(หน.กรรมวิธีและสำรสนเทศ) 

 

ชุดตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเสียหำย/ปัญหำ 

 

ชุดแก้ไขสถำนกำรณ์/ปัญหำ(หลัก) 



๕ 
 

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนระบบสำรสนเทศ ฐท.สส. สำมำรถแยกประเภทควำมเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
 ๕.๑ ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือและอุปกรณร์วมถึงข้อมูลสำรสนเทศได้แก่ 
  ๕.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยติดมัลแวร์ (Malware) หรือท ำงำนผิดปกติ 
  ๕.๑.๒ กำรช ำรุดเสียหำยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยช ำรุด จนไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
  ๕.๑.๓ ระบบปฎิบัติกำรเสียหำย (Operating System) 
  ๕.๑.๔ โปรแกรมเสียหำย (Application/Database) 
  ๕.๑.๕ กำรโจมตีทำงเครือข่ำยหรือบุกรุกทำงเครือข่ำย 
  ๕.๑.๖ ระบบเครือข่ำยเสียหำยหรือขัดข้อง 
 ๕.๒ ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร กำรจัดควำมส ำคัญใน 
กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือกำรให้บริกำร โดยผู้ใช้อำจเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนเกนิกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ของตนเองที่มีอยู่ และอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลสำรสนเทศได้แก่ 
  ๕.๒.๑ กำรอ ำพรำงหรือสวมรอยผู้ใช้กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต 
  ๕.๒.๒ ระบบฐำนข้อมูลเสียหำย ข้อมูลถูกท ำลำย ข้อมูลถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญำต 
  ๕.๒.๓ กำรน ำอุปกรณ์อ่ืนมำเชื่อมต่อเข้ำระบบ 
 ๕.๓ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกภัยพิบัติตำมธรรมชำติ
หรือสถำนกำรณ์ร้ำยแรงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงกับข้อมูลสำรสนเทศ ได้แก่ 
  ๕.๓.๑ ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง/ไฟฟ้ำดับ 
  ๕.๓.๒ ภัยธรรมชำติที่กระท ำต่ออำคำรสถำนที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เช่นอัคคีภัย
วำตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อำคำรถล่ม สึนำม ิเป็นต้น 
  ๕.๓.๓ กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ประกอบ ที่เป็นส่วนของกำรจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล 
  ๕.๓.๔ กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบที่กระท ำต่ออำคำรสถำนที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
ของระบบฐำนข้อมูล เช่นกำรชุมนุมประท้วงหรือควำมไม่สงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง เป็นต้น 
 ๕.๔ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรแนวนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศรวมถึงกำรขำดแคลนงบประมำณ หรือบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
  ๕.๔.๑ กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวนบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เพ่ิมข้ึนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำและควบคุมดูแลระบบ 
  ๕.๔.๒ กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยผู้บังคับบัญชำ/กำรเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชำ อำจท ำให้นโยบำย
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย 
  ๕.๔.๓ กำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณไม่เพียงพอ ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรด้ำนระบบสำรสนเทศไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 



๖ 
 

๖. ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) ที่สำมำรถเกิดขึ้นกับระบบสำรสนเทศของกิจกำร
ประปำ สวัสดิกำรสัมปทำน ทร. แสดงตำมตำรำงดังนี้ 

ช ื่อความเส ี่ยง รหัส ประเภทความเส ี่ยง ล ักษณะความเส ี่ยง 
ปัจจ ัยเสี่ยง/สิ่ง

ค ุกคาม 
ผลกระทบ/ผ ู้ได ้รับ

ผลกระทบ 

๑.เครื่องแม่ข่ำยติด 
มัลแวร์(Malware) 
หรือท ำงำนผิดปกติ 

RIT11 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค เครื่องแม่ข่ำยท ำงำนหนัก/สร้ำง 
Network Traffic ปริมำณมำก 

Malware/
ระบบปฏิบัติกำร
/โปรแกรม
ท ำงำนผิดปกติ 

ผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ/ผู้ดูแล
ระบบ/เจ้ำของระบบ 

๒ .กำรช ำรุดเสียหำย
ของเครื่องแม่ข่ำย  

RIT12 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ให้บริกำรระบบสำรสนเทศ
ไม่ได ้

อุปกรณ์ภำยใน
เค รื อ แ ม่ ข่ ำ ย
ช ำรุด 

ผู ้ใช ้ง ำน เค ร ือ ข ่ำย /
ผู ้ดูแลระบบ/เจ้ำของ
ระบบ 

๓ .ระบบปฎ ิบ ัต ิก ำร
เส ียห ำย (Operating 
System) 

RIT13 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได ้

ระบบปฏิบัติกำร
ช ำรุด 

ผู้ ใช้ ง ำน เค รื อ ข่ ำย /
เจ้ำของเครื่อง/ผู้ดูแล
ระบบ 

๔.โปรแกรมเสียหำย 
(Application) 

RIT14 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค ผู้ ใช้ เ รี ย ก ใช้ โป ร แ ก ร ม ไม่ ได้ /
โปรแกรมท ำงำนไม่ถูกต้อง 

โปรแกรมช ำรุด/
ท ำงำนผิดปกต ิ

ผู้ ใ ช้ ง ำ น ร ะ บ บ
ส ำรส น เท ศ /ผู้ ดู แ ล
ร ะ บ บ / ร ะ บ บ
สำรสนเทศ 

๕.กำรโจมตีทำงเครือ 
ข่ำยหรือบุกรุกทำง
เครือข่ำย 

RIT15 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server มี
ปัญหำ/โปรแกรมท ำงำนไม่ได้/กำร
เข้ำระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ระบบมีจุดอ่อนต่อ
กำรโจม/ข้อมูลสูญ
หำยหรือถูกแก้ไข 

ระบบสำรสนเทศ/
ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ 

๖.ระบบเครือข่ำย
เสียหำยหรือขัดข้อง 

RIT16 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค ผู้ใช้งำนไม่สำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต/กำรเชื่อมต่อไปยัง
เครื่อง Server มีปัญหำ 

กำรเชื่อมต่อ
เครือข่ำยไม่ได/้
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยเสียหำย 

ผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ/ผู้ดูแล
ระบบบ/เจ้ำของระบบ 

๗.กำรอ ำพรำงหรือ
สวมรอยผู้ใช้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

RIT21 ควำมเสี่ยงด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำร 
เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ เช่น กำร 
มอบหมำยให้ ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำนของ
ตนเองเข้ำใช้ระบบหรือใช้งำนแทน 

กำรโจมข้อมูล/
ระบบ
สำรสนเทศมี
จุดอ่อนต่อกำร
โจมตี/บุกรุก 

ผู้ใช้งำนระบบ/ระบบ
สำรสนเทศ/ผู้ดูแลระบ 

๘.ระบบฐำนข้อมูล
เสียหำย ข้อมูลถูก
ท ำลำย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

RIT22 ควำมเสี่ยงด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล
โดยผู้ท่ีไม่ได้รับกำรอนุญำต 

ข้อมูลถูก
น ำไปใช้/แก้ไข
ท ำลำย/
เปลี่ยนแปลง
โดยไม่ได้รับ
อนุญำต/ไม่มี
สิทธิ 

ระบบสำรสนเทศ/
ผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ/ผู้ดูแล
ระบบ 



๗ 
 

ช ื่อความเส ี่ยง รหัส ประเภทความเส ี่ยง ล ักษณะความเส ี่ยง 
ปัจจ ัยเสี่ยง/สิ่ง

ค ุกคาม 
ผลกระทบ/ผ ู้ได ้รับ

ผลกระทบ 

๙.ระบบกระแสไฟฟ้ำ
ขัดข้อง/ไฟฟ้ำดับ 

RIT31 ควำมเสี่ยงทำงกำยภำพ ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้งำน
ได้ 

อุปกรณ์ต่ำงๆไม่
สำมำรถใช้งำน
ได้/ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ 

ระบบสำรสนเทศ/
ผู้ดูแลระบบ/เจ้ำของ
ระบบ 

๑๐.กำรได้รับ
งบประมำณด้ำน
สำรสนเทศไม่เพียงพอ 

RIT41 ควำมเสี่ยงด้ำนบริหำร
จัดกำร 

กำรขำดแคลนงบประมำณในกำร
พัฒนำ ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ขำดแคลน
งบประมำณ 

ระบบสำรสนเทศ/
ผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ/ผู้ดูแล 

 

๗. การประมาณความเสี่ยง (Risk Estimation)  
 ขั้นตอนนี้เป็นกำรดูปัญหำควำมเสี่ยงในแง่ของโอกำสกำรเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุกำรณ์ (Event) ว่ำมี
มำกน้อยเพียงไรและผลที่ติดตำมมำว่ำมีควำมรุนแรงหรือเสียหำยมำกน้อยเพียงใด 
 

 ก.โอกาสหรือความน่าจะเป็นหรือความบ่อยครั้งของการเกิดเหตุหรือเหตุการณ์ แบ่งได้ ๕ ระดับดังนี้ 
 

ระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ บ่อยมำก ๕ ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
๔ เป็นไปได้ ๔ ครั้ง/ปี 
๓ เกิดข้ึนได้ตำมโอกำส ๓ ครั้ง/ ปี 
๒ เกิดข้ึนน้อยครั้งมำก ๒ ครั้ง/ปี 
๑ แทบไม่เกิดขึ้นเลย ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี 

 ข.ค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๕ ระดับดังนี้ 

ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ 
ความรุนแรง ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๕ สูงมำก เกิดควำมเสียหำยต่อระบบสำรสนเทศ/ข้อมูลที่ส ำคัญทั้งหมด 
๔ สูง เกิดปัญหำกับระบบสำรสนเทศ/ข้อมูลที่ส ำคัญบำงส่วน 
๓ ปำนกลำง ระบบมีปัญหำและมีควำมสูญเสียไม่มำก 
๒ ต่ ำ เกิดเหตุร้ำยเล็กน้อยที่แก้ไขได้ 
๑ ต่ ำมำก เกิดเหตุร้ำยที่ไม่มีควำมส ำคัญ 

 

 กำรประมำณควำมเสี่ยง เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยน ำควำมเสี่ยงที่ระบุได้ มำ
จัดล ำดับควำมส ำคัญ โดยค ำนึงถึง โอกำสที่อำจจะเกิดขึ้น และค่ำควำมเสียหำย หำกควำมเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน ซึ่งมี
วิธีกำรประมำณควำมเสี่ยงดังนี้ 



๘ 
 

ชื่อควำมเสี่ยง รหัส ประเภทควำมเสี่ยง ลักษณะควำมเสี่ยง ควำมถี ่ ควำมรุนแรง 
ระดับ

คะแนน 

๑.เครื่องแม่ข่ำยติด 
มัลแวร์ (Malware) 
หรือท ำงำนผิดปกติ 

RIT11 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค เครื่องแม่ข่ำยท ำงำนหนัก/สร้ำง 
Network Traffic ปริมำณมำก 

๔ ๕ ๒๐ 

๒.กำรช ำรุดเสียหำย
ของเครื่องแม่ข่ำย  

RIT12 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ให้บริกำรระบบสำรสนเทศไม่ได้ 

๒ ๕ ๑๐ 

๓.ระบบปฎิบัติกำร
เสียหำย(Operating 
System) 

RIT13 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 

๔ ๕ ๒๐ 

๔.โปรแกรมเสียหำย 
(Application) 

RIT14 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค ผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมไม่ได้/โปรแกรม
ท ำงำนไม่ถูกต้อง 

๕ ๓ ๑๕ 

๕.กำรโจมตีทำง
เครือข่ำยหรือบุกรุก
ทำงเครือข่ำย 

RIT15 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server มี
ปัญหำ/โปรแกรมท ำงำนไม่ได้/กำรเข้ำ
ระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต 

๓ ๕ ๑๕ 

๖.ระบบเครือข่ำย
เสียหำยหรือขัดข้อง 

RIT16 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค ผู้ใช้งำนเครือข่ำยไม่สำมำรถเข้ำถึง
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต/กำรเชื่อมต่อไป
ยังเครื่อง Server มีปัญหำ 

๕ ๓ ๑๕ 

๗.กำรอ ำพรำงหรือสวม
รอยผู้ใช้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

RIT21 ควำมเสี่ยงด้ำนผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศให้หรือถูก
ผู้อื่นสวมรอยเข้ำใช้ระบบงำนแทน/ถูก
โจรกรรมข้อมูล 

๒ ๕ ๑๐ 

๘.ระบบฐำนข้อมูล
เสียหำย ข้อมูลถูก
ท ำลำย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

RIT22 ควำมเสี่ยงด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล
โดยผู้ท่ีไม่ได้รับกำรอนุญำต 

๒ ๕ ๑๐ 

๙.ระบบกระแส ไฟฟ้ำ
ขัดข้อง/ไฟฟ้ำดับ 

RIT31 ควำมเสี่ยงทำงกำยภำพ ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้งำนได้ ๕ ๔ ๒๐ 

๑๐.กำรได้รับ
งบประมำณด้ำน
สำรสนเทศไม่เพียงพอ 

RIT41 ควำมเสี่ยงด้ำนบริหำร
จัดกำร 

กำรขำดแคลนงบประมำณในกำร
พัฒนำ ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

๑ ๒ ๒ 

๘. การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง จะพิจำรณำจำกปัจจัยของขั้นตอนที่ผ่ำนมำได้แก่ โอกำสที่ภัยคุกคำมที่เกิดขึ้นท ำ
ให้ระบบขำดควำมมั่นคง ระดับผลกระทบหรือควำมรุนแรงของภัยคุกคำมที่มีต่อระบบ และ ประสิทธิภำพของ



๙ 
 

แผนกำรควบคุมควำมปลอดภัยของระบบ  กำรวัดระดับควำมเสี่ยงมีกำรก ำหนด แผนภูมิควำมเสี่ยง ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขต
ของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ 
 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
 

ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับคะแนนความ
เสี่ยง 

จัดระดับความ
เสี่ยง 

กลย ุทธ ์ในการจ ัดการความเส ี่ยง พ ื้นทีสี่ 

๑– ๘ ต่ ำ ยอมร ับควำมเส ี่ยง ขำว 
๙– ๑๖ ปำนกลำง ยอมร ับควำมเส ี่ยง(มีมำตรกำรติดตำม) เหล ือง 

๑๗– ๒๔ ส ูง จ ำกัดควำมเส ี่ยง(มีแผนควบค ุมควำมเส ี่ยง) ฟ้ำ 
๒๕ ส ูงมำก ถ่ำยโอนควำมเส ี่ยง แดง 

 
 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) เป็นกำรวัดระดับควำมเสี่ยงโดยจัดล ำดับจำกผลกระทบและควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
 

มาก    

---
---

---
---

 ผ
ลก

ระ
ทบ

 --
---

---
> 

ความเสี่ยงปานกลาง 
-ผลกระทบรุนแรงมำก  
-โอกำสเกดิน ้อย 

ความเสี่ยงสูง 
-ผลกระทบรุนแรงมำก 
-โอกำสเกดิมำก 

 

ความเสี่ยงต่ า 
-ผลกระทบน้อย 
-โอกำสเกดิน ้อย 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 
-ผลกระทบน้อย 
-โอกำสเกดิมำก 
 

 

น้อย ------------------ โอกาสที่จะเกิด ------------> มาก 
 

แผนภูมแิสดงเกณฑ์ค่ำควำมเสี่ยง (Risk Map)  
 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
นุแ

รง
) ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕  สีแดง ควำมเส ี่ยงส ูงมำก 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐  สีฟ้ำ ควำมเส ี่ยงส ูง 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕  สีเหลือง ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐  สีขำว ควำมเส ี่ยงต่ ำ (ยอมร ับได ้) 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

  โอกาสที่จะเกิด (ความถี)่    

 
 



๑๐ 
 

แผนภูมแิสดงเกณฑ์ค่ำควำมเสี่ยง (Risk Map) ด้ำนสำรสนเทศของกิจกำรประปำ สวัสดิกำรสัมปทำน ทร. 
 

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
ุนแ

รง
) 

๕  RIT12 
RIT21 
RIT22 

RIT15 

 
RIT11 
RIT13   สีแดง ควำมเส ี่ยงส ูงมำก 

๔     RIT31  สีฟ้ำ ควำมเส ี่ยงส ูง 

๓    RIT22 RIT14 
RIT16 

 สีเหลือง ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

๒ RIT41      สีขำว ควำมเส ี่ยงต่ ำ 
(สำมำรถยอมร ับได ้) 

๑         

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

  โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)    
 
๙. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Reporting) แสดงดังตำรำงจำกผลกำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง 
สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงของระบบสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อควำมเสี่ยง รหัส ประเภทควำมเสี่ยง ลักษณะควำมเสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 

๑ เครื่องแม่ข่ำยตดิ มัลแวร์ 
(Malware) หรือท ำงำน
ผิดปกต ิ

RIT11 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค เครื่องแม่ข่ำยท ำงำนหนัก/สรำ้ง 
Network Traffic ปริมำณมำก 

๒๐ 

๒ ระบบปฎิบตัิกำรเสียหำย
(Operating System) 

RIT13 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค กำรเช่ือมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ไมส่ำมำรถเข้ำใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอรไ์ด ้

๒๐ 

๓ ระบบกระแส ไฟฟ้ำขัดข้อง/
ไฟฟ้ำดับ 

RIT31 ควำมเสีย่งทำงกำยภำพ ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้งำนได ้ ๒๐ 

๔ กำรโจมตีทำงเครือข่ำยหรือ
บุกรุกทำงเครือข่ำย 

RIT15 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค กำรเช่ือมต่อไปยังเครื่อง Server มี
ปัญหำ/โปรแกรมท ำงำนไม่ได/้กำร
เข้ำระบบโดยไมไ่ด้รบัอนุญำต 

๑๕ 

๕ โปรแกรมเสยีหำย 
(Application) 

RIT14 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค ผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมไม่ได้/โปรแกรม
ท ำงำนไม่ถูกต้อง 

๑๕ 

๖ ระบบเครือข่ำยเสียหำยหรือ
ขัดข้อง 

RIT16 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค ผู้ใช้งำนเครือข่ำยไม่สำมำรถเข้ำถึง
เครือข่ำยอินเตอร์เนต็/กำรเช่ือม
ต่อไปยังเครื่อง Server มีปัญหำ 

๑๕ 



๑๑ 
 

ล ำดับ ชื่อควำมเสี่ยง รหัส ประเภทควำมเสี่ยง ลักษณะควำมเสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 

๗ กำรช ำรุดเสียหำยของเครื่อง
แม่ข่ำย  

RIT12 ควำมเสีย่งด้ำนเทคนิค กำรเช่ือมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยมี
ปัญหำ/ให้บริกำรระบบสำรสนเทศ
ไม่ได ้

๑๐ 

๘ กำรอ ำพรำงหรือสวมรอยผู้ใช้
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

RIT21 ควำมเสีย่งด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศให้หรือถูก
ผู้อื่นสวมรอยเข้ำใช้ระบบงำนแทน/
ถูกโจรกรรมข้อมลู 

๑๐ 

๙ ระบบฐำนข้อมูลเสียหำย 
ข้อมูลถูกท ำลำย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญำต 

RIT22 ควำมเสี่ยงด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล
โดยผู้ที่ไม่ได้รับกำรอนุญำต 

๑๐ 

๑๐ กำรไดร้ับงบประมำณด้ำน
สำรสนเทศไม่เพียงพอ 

RIT41 ควำมเสีย่งด้ำนบรหิำร
จัดกำร 

กำรขำดแคลนงบประมำณในกำร
พัฒนำ ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

๒ 

 

๑๐. การบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) 
 กำรบรรเทำควำมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกำรจัดล ำดับ กำรค ำนวณควำมเสี่ยง และกำรลงมือควบคุมกำรลดควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสมตำมแนวทำงที่มำจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง เนื่องจำกกำรที่จะก ำจัดควำมเสี่ยงในระบบ
ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ท ำได้ยำก ด้วยเงื่อนไขในกำรใช้งบประมำณที่สมดุล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และใช้
วิธีกำรควบคุมที่เหมำะสมที่สุดเพ่ือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่งผลกระทบต่อภำรกิจและ
ทรัพยำกรของหน่วยให้น้อยที่สุดทำงเลือกเพ่ือกำรบรรเทำควำมเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้ 
 ๑๐.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรยอมรับควำมเสี่ยงในระดับที่เป็นอยู่และให้ 
ระบบสำรสนเทศด ำเนินงำนไปตำมปกติ ซึ่งเป็นกำรยอมรับในผลที่อำจตำมมำ เช่น กำรพิสูจน์ตัวตน เพียงใช้ชื่อ
ผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน มีควำมเสี่ยงเพรำะอำจมีกำรขโมยไปใช้ได้ กำรใช้ Biometrics เช่น กำรตรวจ ลำยนิ้วมือหรือ
ม่ำนตำ อำจมีค่ำใช้จ่ำยสูงไม่คุ้มค่ำ หน่วยงำนอำจยอมรับควำมเสี่ยงของระบบปัจจุบันและ ท ำงำนต่อไปและ
ปรับปรุงเมื่อมีโอกำส 
 ๑๐.๒ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงด้วยกำรก ำจัดสำเหตุของ
ควำมเสี่ยง เช่น เมื่อพบว่ำปัจจุบันหน่วยงำนมีกำรส ำรองข้อมูลเพียง ๑ ชุดและจัดเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสีย 
กำรเลี่ยงควำมเสี่ยงนี้อำจได้แก่กำรท ำส ำรองข้อมูล ๒ ชุด และแยกเก็บในสถำนที่ต่ำงกันหรือ ระบบด้ำนยุทธกำรที่
มีชั้นควำมลับ ลับมำก ต้องห้ำมมีกำรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยจำก Hacker เป็นต้น 
 ๑๐.๓ การจ ากัดความเสี่ยง (Risk Limitation) คือ กำรท ำระบบควบคุมเพ่ือให้เกิดผลกระทบจำกกำรถูก 
คุกคำมระบบหรือจำกควำมไม่มั่นคงของระบบให้น้อยที่สุด เช่น กำรใช้ Firewall ป้องกันระบบจำกภัยคุกคำมใน
อินเทอร์เน็ต 
 ๑๐.๔ การวิจัยและการรับรู้ความเสี่ยง (Research and Acknowledgement) คือ กำรลดควำม
สูญเสียที่เกิดจำกควำมเสี่ยงโดยกำรตรวจสอบเพ่ือรับทรำบควำมอ่อนแอของระบบและค้นคว้ำวิจัยให้ได้วิธีกำร
ควบคุม เพ่ือเสริมควำมม่ันคงให้แก่ระบบ 



๑๒ 
 

 ๑๐.๕ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงด้วยกำรหำทำงเลือกอ่ืนเพ่ือ
ชดเชยควำมสูญเสีย เช่น อุปกรณ์เครือข่ำยเมื่อซื้อมำแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพ่ือเป็นกำรรับมือในกรณีที่
อุปกรณ์เครือข่ำยไม่ท ำงำน หน่วยงำนอำจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญำกำรซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 
 

๑๑. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

 ระดับควำมเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้น้อยกว่ำ ๙  กิจกำรประปำฯ ก ำหนดให้เป็นควำมเสี่ยงที่จ ำเป็นต้อง
น ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงคือควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงตั้งแต่  ๑๗ ขึ้นไป ส่วนควำมเสี่ยงที่มีระดับ
ควำมเสี่ยงต่ ำกว่ำ ๑๗ ถือว่ำมีควำมเสี่ยงค่อนข้ำง ต่ ำอำจจะน ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแผนบริหำรควำม
เสี่ยงหรือไม่ก็ได้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 
กลย ุทธ ์กำรจ ัดกำร

ควำมเส ี่ยง 
แนวทำงกำรด ำเน ินกำร 

จ ัดกำรควำมเส ี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดเวลำ
ปฏิบัต ิ

๑ เครื่องแม่ข่ำยตดิ มัลแวร์ 
(Malware) หรือท ำงำน
ผิดปกต ิ

๒๐ จ ำกัดควำมเสี่ยง(มี
แผนควบคุมควำม

เสี่ยง)/ถ่ำยโอนควำม
เสี่ยง(กรณีที่ระบบมี 

MA) 

- ตรวจสอบ วิเครำะห์หำ
สำเหต ุ

- กู้คืนระบบ/ข้อมลู  

- อัพเดทไวรัส 

- แจ้งบริษัทคู่สัญญำ (MA) 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ  

ภำยใน ๒๔ 
ชม. 

๒ ระบบปฎิบตัิกำรเสียหำย
(Operating System) 

๒๐ จ ำกัดควำมเสี่ยง(มี
แผนควบคุมควำม

เสี่ยง)/ถ่ำยโอนควำม
เสี่ยง(กรณีที่ระบบมี 

MA) 

-ป้องกัน/ลดจุดอ่อน 

- ระบบส ำรองขึ้นทดแทน 

-กู้คืนระบบ/ข้อมลู 

-วิเครำะหส์ำเหต ุ

- แจ้งบริษัทคู่สัญญำ(MA) 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๓ 
ชม. 

๓ ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง/
ไฟฟ้ำดับ 

๒๐ ยอมรับควำมเสีย่ง(มี
แผนควบคุมควำม

เสี่ยง) 

-ตรวจสอบ วิเครำะหส์ำเหต ุ

-จัดหำระบบส ำรองขึ้น
ทดแทน 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๒ 
ชม. 

๔ กำรโจมตีทำงเครือข่ำย/บุก
รุกทำงเครือข่ำย 

๑๕ จ ำกัดควำมเสี่ยง(มี
มำตรกำรตดิตำม) 

-ป้องกัน/ลดจุดอ่อน 

-เฝ้ำระวังกำรโจมต ี

-ระงับกำรโจมต/ีจ ำกัดควำม
เสียหำย 

-วิเครำะหส์ำเหต ุ

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๒๔ 
ชม. 



๑๓ 
 

ล ำดับ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 
กลย ุทธ ์กำรจ ัดกำร

ควำมเส ี่ยง 
แนวทำงกำรด ำเน ินกำร 

จ ัดกำรควำมเส ี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดเวลำ
ปฏิบัต ิ

๕ โปรแกรมเสยีหำย 
(Application) 

๑๕ จ ำกัดควำมเสี่ยง(มี
กำรควบคุมควำม

เสี่ยง) 

- ตรวจสอบ วิเครำะหส์ำเหต ุ

- ป้องกัน/ลดจุดอ่อน 

- กู้คืนระบบ/ข้อมลู 

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๒๔ 
ชม. 

๖ ระบบเครือข่ำยเสียหำยหรือ
ขัดข้อง 

๑๕ จ ำกัดควำมเสี่ยง/ถำ่ย
โอนควำมเสี่ยง 

-ตรวจสอบ วิเครำะหห์ำ
สำเหต ุ

-แก้ไข/แจ้ง สสท.ทร. 

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๔ 
ชม. 

๗ กำรช ำรุดเสียหำยของเครื่อง
แม่ข่ำย  

๑๐ จ ำกัดควำมเสี่ยง(มี
แผนมำตรกำร

ติดตำม)/ถ่ำยโอน
ควำมเสีย่ง(กรณีที่

ระบบมี MA) 

-ตรวจสอบ วิเครำะหส์ำเหต ุ

- ระบบส ำรองขึ้นทดแทน 

- แก้ไข /แจ้งบริษัทคู่สญัญำ
(MA) 

- กู้คืนระบบ/ข้อมลู 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๒๔ 
ชม. 

๘ กำรอ ำพรำงหรือสวมรอยผู้ใช้
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

๑๐ จ ำกัดควำมเสี่ยง -อบรม สร้ำงควำมตระหนักรู้
เกี่ยวกับรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ/แจ้งให้
เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งำนตำมแนว
ทำงกำรใช้งำนใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ ทร. 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

วงรอบ ๓ 
เดือน 

๙ ระบบฐำนข้อมูลเสียหำย 
ข้อมูลถูกท ำลำย ข้อมูลถูก
แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญำต 

๑๐ จ ำกัดควำมเสี่ยง -ป้องกัน/อุดช่องโหว่/-เฝ้ำ
ระวังกำรโจมต/ีระงับกำร
โจมต/ีจ ำกัดควำมเสียหำย 

- วิเครำะหส์ำเหตุ ประเมิน
ควำมเสยีหำย ส ำรองระบบ 

-กู้คืนระบบ/ข้อมลู 

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ภำยใน ๒๔ 
ชม. 

๑๐ กำรไดร้ับงบประมำณด้ำน
สำรสนเทศไม่เพียงพอ 

๒ ยอมรับควำมเสีย่ง -จัดท ำโครงกำรด้ำน
สำรสนเทศเพื่อขอรับกำร
สนับสนุน งป. 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสำรสนเทศ 
กิจกำรประปำฯ 

ตำมวงรอบ
ปีงบประมำณ 

 
๑๒. แนวทางการปฏิบัติส าหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ 

 ๑๒.๑  กรณเีครื่องแม่ข่ำยติดมัลแวร์ (Malware)/ท ำงำนผิดปกต ิ รำยละเอียดตำม ผนวก ก 
 ๑๒.๒  กรณรีะบบปฏิบัติกำร(Operating System) เสียหำย  รำยละเอียดตำม ผนวก ข 



๑๔ 
 

 ๑๒.๓  กรณีระบบไฟฟ้ำขัดข้อง/ไฟฟ้ำดับ  รำยละเอียดตำม ผนวก ค 
 ๑๒.๔  กรณีกำรโจมตี/บุกรุกทำงเครือข่ำย  รำยละเอียดตำม ผนวก ง 
 ๑๒.๕  กรณีโปรแกรมเสียหำย(Application/Database)  รำยละเอียดตำม ผนวก จ 
 ๑๒.๖  กรณีระบบเครือข่ำยเสียหำย/ขัดข้อง  รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ. 
 ๑๒.๗  กรณีเครื่องแม่ข่ำยหรืออุปกรณ์ช ำรุดเสียหำย  รำยละเอียดตำม ผนวก ช 
 ๑๒.๘  กรณีกำรอ ำพำงหรือสวมรอยผู้ใช้กำรเข้ำถึงข้อมูลฯ  รำยละเอียดตำม ผนวก ซ 
 ๑๒.๙ กรณีระบบฐำนข้อมูลเสียหำย ข้อมูลถูกแก้ไข/ท ำลำยโดยไม่ได้รับอนุญำต  รำยละเอียดตำม ผนวก ฌ  
 ๑๒.๑๐ กรณีไฟไหม้อำคำร  รำยละเอียดตำมผนวก ญ 
 ๑๒.๑๑ มำตรกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ิมเติม  รำยละเอียดตำมผนวก ฎ 
 

๑๓. แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ในข้อ ๑๒ ให้คณะ
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ. พร้อมกับคณะเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ  
กิจกำรประปำฯ และแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ
เพ่ิมเติม 
 

๑๔. การทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงแผน 

  ให้คณะผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ. พร้อมกับคณะเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ  กิจกำรประปำฯ และแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสำรสนเทศ กิจกำรประปำฯ  ด ำเนินกำรทบทวน
ตรวจสอบและปรับปรุงแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศของกิจกำรประปำฯ ในวงรอบ
ทุกปีๆละ ๑ ครั้ง หรือตำมเวลำที่เหมำะสม 

 
 (ลงชื่อ)           ธวชั  นวลปลอด 
       
                    
                         
 
 
 
 
 

น.อ.

(สุรศักดิ์  สุวรรณเกษา)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกาประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร.

ม.ค.๖๒



ผนวก ก 
มาตรการรองรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดมัลแวร์ (Malware)/ท างานผิดปกติ 

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ รับแจ้งจากผู้ใช้งาน/ตรวจพบ ตรวจสอบระบบที่ท างานไม่ปกติ 
๒.๒ ตรวจสอบการติดตั้ง Anti Malware/Anti Virus และการ Update ฐานข้อมูลไวรัสต่างๆ 
๒.๓ ตรวจสอบการท างานของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 
๒.๔ ไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป โดยการสังเกตจากข้อความที่แจ้งเตือน  
๒.๕ โปรแกรมไม่สามารถท างานได้ (Run ไม่ขึ้น)  
๒.๖ มี System Message ที่แสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้ 

๓.  การรายงานเหตุ 
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ ส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีปัญหา 
๔.๒ ด าเนินการตรวจสอบระบบที่ท างานไม่ปกติ จดบันทึก/สรุป  และท าการ Print Screen ข้อความที่

ผิดปกติ 
๔.๓ แก้ไข/ติดต้ัง Anti Virus และ Scan หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ 
๔.๔ ติดตั้งระบบการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ลูกข่าย 
๔.๕ กู้คืนข้อมูลจากระบบส ารองข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูลเดิม 
๔.๖ ติดตามการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (OS Anti Virus ฯลฯ) และปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
มาตรการรองรับ กรณีระบบปฏิบัติ(Operating System) การเสียหาย 

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

  ๒.๑ ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ประสบเหตุ (ทั้งผู้ใช้ทั่วไป/ ผู้ดูแลระบบ) 
  ๒.๒ ตรวจสอบสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  ๒.๓ ตรวจสอบ LOG 
 ๓. การรายงานเหตุ 
  ๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ
ทราบในโอกาสแรก 
  ๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
  ๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา 
 ๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๔.๑ ป้องกัน/ลดจุดอ่อน 
  ๔.๒ ระบบส ารองข้ึนทดแทน 
  ๔.๓ กู้คืนระบบ/ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ผนวก ค 
มาตรการรองรับ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ  

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ ไฟฟ้าขัดข้อง /ไฟฟ้าดับ 
๒.๒ อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท างาน/ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
๒.๒ เครื่องส ารองไฟท างาน  

๓. การรายงานเหตุ 
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ปัญหา 
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ ตรวจสอบว่าไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟดับ เกิน ๑๕ นาทีห่รือไม่ 
๔.๒ ปิดอุปกรณ์เครือข่าย 
๔.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ 
๔.๔ เมื่อไฟฟ้าปกติ 
๔.๕ เปิดเครื่องแม่ข่ายและระบบสารสนเทศ 
๔.๖ ตรวจสอบความเสียหายระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ง 
มาตรการรองรับ การโจมต/ีบุกรุกทางเครือข่าย  

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ เกิดความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ดิสก์สูญหาย หรือเสียหาย 
๒.๒ ตรวจสอบความเสียหายของระบบ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ Error Message ที่แจ้งให้ทราบ 
๒.๓ ตรวจสอบ LOG  
๒.๔ ตรวจสอบแหล่งที่มาของการโจมตี 

๓. การรายงานเหตุ 
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๔.๑ ตรวจสอบภัยคุกคาม เพื่อแก้ปัญหา 
 ๔.๒ ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 
 ๔.๓ เตรียมการส าหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก 
 ๔.๔ วิเคราะห์การถูกโจมตี โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการและไฟล์อื่น 
 ๔.๕ วิเคราะห์ Log file ตรวจสอบโปรแกรมหรือข้อมูลที่ผู้บุกรุกทิ้งไว้ 
 ๔.๖ ตรวจสอบเครือข่าย  และระบบที่เก่ียวข้องกับการ Remote System 
 ๔.๗ ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 
 ๔.๘ กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์  ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ใหม่ทั้งหมด 
 ๔.๙ งดใช้ Service ที่ไม่จ าเป็น 
 ๔.๑๐ ติดตั้งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 
 ๔.๑๑ อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
 ๔.๑๒ เปลี่ยนแปลง Password ใหม่ หลังจากแก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ 
มาตรการรองรับ กรณีโปรแกรมเสียหาย(Application/Database) 

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ประสบเหตุ(ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป/ผู้ดูแลระบบ) 
๒.๒ ตรวจสอบความเสียหายของระบบ/ตรวจสอบ LOG ของระบบ 
๒.๓ ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา 

๓. การรายงานเหตุ 
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก 
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะน าหนทางแก้ไขปัญหา 
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ ประเมินความเสียหาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๒ ปิดกั้นจุดอ่อน หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
๔.๓ แก้ไขและกู้คืนระบบ 
๔.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฉ 
มาตรการรองรับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหาย/ขัดข้อง 

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : .หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปปัญหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์  เรียกดูข้อมูลจากระบบ Intranet ทร. ไม่ได้ 
๒.๒ เครือ่งคอมพิวเตอร์  เรียกดูข้อมูลจากระบบ Internet ไม่ได้ 

๓. การรายงานเหตุ 
 ๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ แจ้ง หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ และแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ กิจการ
ประปาฯ 
๔.๒ ตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเชื่อมโยง 
๔.๓ แก้ไขโดยใช้อุปกรณ์  Hardware สับเปลี่ยน กรณีอุปกรณ์เครือข่าย 
๔.๔ หลังการตรวจสอบแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ท าการทดลองระบบและตรวจสอบผลการใช้งาน 
๔.๕ บันทึกผลการตรวจสอบแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ช 
มาตรการรองรับ เครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ขัดข้อง/ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ เกิดเสียงดังผิดปกติ หรือเสียงการหมุน Hard Disk ดังผิดปกติ 
๒.๒ อุปกรณ์มีอาการสั่น 
๒.๓ ไฟฟ้าดับ/กระพริบ 
๒.๔ มี System Message ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้ 

๓. การรายงานเหตุ 
 ๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
 ๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ การจดบันทึก/สรุป และท าการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ 
๔.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯหรือแผนกกรรมวิธีข้อมูล
และสารสนเทศ กิจการประปาฯ 
๔.๓ ท าการส ารองข้อมูล (Back Up) จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลแบบภายนอก 
๔.๔ ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ 
๔.๕ ตั้งค่าระบบการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๔.๖ ดึงข้อมูลจากระบบส ารองข้อมูลเข้ามาในระบบฐานข้อมูลเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ซ 
มาตรการรองรับ กรณีการอ าพรางหรือสวมรอยผู้ใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
 ๑.  ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
 ๒.  การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 
 ๒.๑ ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ประสบเหตุ (ทั้งผู้ใช้ทั่วไป/ ผู้ดูแลระบบ) 
 ๒.๒ ตรวจสอบ LOG 
 ๒.๓ ตรวจสอบระบบที่ติดตั้งร่วมกับระบบที่มีปัญหา 
 ๓.  การรายงานเหตุ 
 ๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ 
ทราบในโอกาสแรก 
 ๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
 ๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหา 
 ๔.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๔.๑ น าข้อมูลส ารองในช่วงที่ต้องการมากู้คืนข้อมูล 
 ๔.๒ ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฌ 
มาตรการรองรับ ระบบฐานข้อมูลเสียหาย ข้อมูลถูกท าลาย/แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ :  หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

๒.๑ เกิดความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ดิสก์สูญหาย หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล/ส ารองข้อมูลเสียหาย  
๒.๒ เกิดจากการท างานของระบบ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
๒.๓ ที ่System Message ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้ 

๓. การรายงานเหตุ 
๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๔.๑ ด าเนินการจดบันทึก / สรุป  และท าการ Print Screen ข้อความที่ผิดปกติ 
๔.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ 
๔.๓ น าข้อมูลส ารอง (Backup) ในช่วงที่ต้องการมากู้คืนข้อมูล 

 ๔.๔ ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  มีความน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ญ 

มาตรการรองรับ กรณีไฟไหม้อาคาร 
 

๑. ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ : หน.กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศฯ /หน.ชุดปฏิบัติการ 
๒. การตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น 

 ๒.๑ สัญญาณเตือนอัคคีภัยท างาน 
 ๒.๒ รับแจ้งว่าไฟไหม้อาคาร 

๓. การรายงานเหตุ 
 ๓.๑ รายงานการตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุเบื้องต้นให้ หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ/
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ กิจการประปาฯ(CIO) หรือผู้บังคับบัญชาของ กิจการประปาฯ ทราบในโอกาสแรก 
 ๓.๒ วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะหนทางการแก้ไขปัญหา 
 ๓.๓ รายงานการปฏิบัติทั้งหมดในการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๔.๑ แจ้งนายทหารเวรประจ าวัน กิจการประปาฯ 
 ๔.๒ ขณะเกิดเหตุให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของ กิจการประปาฯ (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
 ๔.๓ หลังเกิดเหตุให้ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ที่เกิดระบบสารสนเทศ 
 ๔.๔ เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ท้ังหมด ถ้าไม่เสียหาย ด าเนินการกู้ระบบทั้งหมดกลับมาใช้งาน 
 ๔.๕ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจนไม่สามารถให้บริการได ้ท าการส ารองข้อมูล ปิดระบบทั้งหมด  
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ผนวก ฎ 
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม 

 เพ่ือให้การป้องกัน แก้ไข ตลอดจนการจัดการกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น  จึงก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องต้น  โดยการสังเกตอาการหรือเหตุผิดปกติ มี ๒ องค์ประกอบ คือ 
  ๑.๑ ทางกายภาพ  สภาพอันผิดปกติ เช่น กลิ่น  อุณหภูมิ  ไฟฟ้าดับ  เสียง  อาการสั่น 
 ๑.๒ การท างานของระบบ  เช่น  ไม่สามารถเข้าระบบงานได้  ระบบท างานผิดพลาดมีข้อความแจ้งเหตุอัน
ผิดปกต ิ

 ๒. การแจ้งเหตุ 
  ๒.๑ แจ้งเหตุกรณีเร่งด่วน  ให้ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการ
ประปาฯ หรือนายทหารเวรประจ าวัน กิจการประปาฯ 
  ๒.๒ แจ้งเหตุกรณีปกติ  ให้สรุปสาเหตุและจัดท ารายงานแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือแจ้ง จนท.รปภ.ระบบ
สารสนเทศ กิจการประปาฯ เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับต่อไป 

 ๓. การประเมินการปฏิบัติ 
  ให้เจ้าหน้าที่ ณ ที่เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แจ้ง หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการ
ประปาฯ เพ่ือท าการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติฉุกเฉินต่อไป 

 ๔. แนวทางการปฏิบัติ 
 ๔.๑ เป้าหมายการปฏิบัติ 
 ๔.๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนและประสานการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว 
 ๔.๑.๒ สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ฉุกเฉินโดยตรงและผลกระทบที่ตามมาได้อย่างทันท้วงที่ 
 ๔.๒ หลักการปฏิบัติ 
 ๔.๒.๑ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ให้พิจารณาเหตุการณ์ว่าเป็นภัยฉุกเฉินประเภทใดและรายงานให้ กิจการประปาฯ ทราบทันที ่
 ๔.๒.๒ การสั่งการ  เพ่ือแก้ปัญหาให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด าเนินการภายใต้
ค าสั่งของ กิจการประปาฯ หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการประปาฯ(CIO) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(แล้วแต่กรณี) 
 ๔.๒.๓ ในกรณี กิจการประปาฯ พิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการ  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือขอรับการสนับสนุน จนท.สสท.ทร. เข้าร่วมปฏิบัติการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๔.๒.๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าภัยที่เกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยี  ให้ถือว่าการรักษาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด หากจ าเป็นให้ท าการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศออกจาก
บริเวณเกิดภัยทันที 
 ๔.๒.๕ ความสม่ าเสมอในการตรวจสอบระบบ โดยใช้โปรแกรมป้องกันมัลแวร์และ Firewall 
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 ๔.๒.๖ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและก าหนดมาตรฐานในการควบคุมดูแล ในกรณีที่มีการเก็บ
รักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 

 ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ  (ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และฟ้ืนฟูบูรณะ) 
  ๕.๑ การเตรียมการก่อนเกิดภัย 
  ๕.๑.๑ จัดท าให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงพิบัติภัยและวิธีป้องกันในการเก็บ
รักษาข้อมูลสารสนเทศ  หากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนที่ 
  ๕.๑.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดย
ชี้แจงให้ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน 
  ๕.๑.๓ จัดท าบัญชี E-mail หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือแจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน
เกิดข้ึนในพ้ืนที ่
  ๕.๑.๔ จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมและเตรียมสถานที่รองรับในการติดตั้ง หาก
มีปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึน 
  ๕.๑.๕ ให้ตรวจสอบวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศอยู่เป็นประจ า 
 ๕.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ๕.๒.๑ พ้ืนที่ของ บก.กิจการประปาฯ ให้แจ้ง หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯ สั่งให้
ชุดปฏิบัติการฯออกปฏิบัติงานตามแผนทันที 
 ๕.๒.๒  พ้ืนที่ของ นขต.กิจการประปาฯ ให้แจ้ง หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศ กิจการประปาฯหรือ 
ผช.หน.จนท.รปภ.ระบบสารสนเทศของหน่วย หรือหน่วยใกล้เคียงที่สามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือภายใน
เขตพ้ืนที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและรายงานให้ กิจการประปาฯ ทราบ 
 ๕.๓ การฟ้ืนฟ ู
 ๕.๓.๑ หน่วยงานที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเมินค่าความเสียหาย 
 ๕.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขให้สถานการณ์คืนสู่สภาพปกติ กู้ข้อมูลคืนในกรณีท่ีเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ 
 ๕.๓.๓ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รายงานความเสียหาย  ประมาณการค่าความเสียหายให้  
กิจการประปาฯ ทราบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 ๖. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสารสนเทศ 
 ๖.๑ การบ ารุงรักษาทั่วไป 
 ๖.๑.๑ มีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  โดยผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ รวมถึงการมีการรับประกันความเสียหายจากผู้ขายและมีการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
 ๖.๑.๒ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน 
 ๖.๑.๓ ท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ  และมีการตรวจสอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖.๑.๔ ใช้ค าสั่งของระบบปฏิบัติการในการบ ารุงรักษาเครื่องเป็นประจ า 
 ๖.๑.๕ การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน  รวมถึงการรักษา
ความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ 
 ๖.๑.๖ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นต่อระบบ
สารสนเทศ ดังนี้  
 ๖.๑.๖.๑ แผ่น Startup ระบบปฏิบัติการ 
 ๖.๑.๖.๒ แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/ระบบงานต่าง ๆ 
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 ๖.๑.๖.๓ แผ่นส ารองข้อมูลและระบบงานที่ส าคัญ 
 ๖.๑.๖.๔ แผ่นโปรแกรมป้องกันไวรัส 
 ๖.๑.๖.๕ แผ่น Driver อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ๖.๑.๖.๖ ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน 
 ๖.๑.๖.๗ อุปกรณ์ส ารองต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๒ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 ๖.๒.๑ ก าหนดเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
 ๖.๒.๒ ป้องกันการบุครุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยการติดตั้ง Firewall เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ป้องกันการบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ กิจการประปาฯ และก าหนดให้ Firewall มีการท างาน
ตลอดเวลา 
 ๖.๒.๓ ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และใน
กรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ผิดปกติจะต้องด าเนินการแก้ไขและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที่ 
 ๖.๒.๔ ท าการทดสอบโปรแกรมรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖.๒.๕ การจัดเก็บข้อมูลที่มีชั้นความลับจะต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น  การใส่
รหัสผ่าน การเข้ารหัสเป็นต้น 
 ๖.๓ มาตรการในการป้องกันมัลแวร์ 
 ๖.๓.๑ ติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันมัลแวร์  ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย  ซึ่งผู้ใช้งานจ าเป็นต้องระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ
กับระบบอินเตอร์เน็ต  เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก  หรือท าลายระบบ  โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่เหมาะสมและอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒) เปิดใช้งาน Auto Protect 
 ๓) ตรวจสอบหามัลแวร์ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกต่าง ๆ 
 ๔) ใช้โปรแกรมเพ่ือทกการตรวจหามัลแวร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๖.๓.๒ การป้องกันภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ 
 ๑) ระวังภัยจากการเปิดไฟล์สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น External Harddisk  USB Flash 
Drive ควรมีการสแกนก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง 
 ๒) ระมัดระวังในการปิด E-mail เช่น อย่าเปิดไฟล์ที่ ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือถ้าไม่ทราบ
แหล่งที่มาควรลบทิ้งทันที่ 
 ๓) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ าเป็น  หากมีการแชร์ไฟล์ต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูล  เช่น  การใส่รหัสผ่าน  การเข้ารหัส 
 ๔) ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จาก Internet เช่น ไม่ดาวน์โหลดจาก Website ที่ไม่
น่าเชื่อถือ 
 ๕) ไม่ควรเปิดไฟล์นามสกุลแปลก ๆ ที่น่าสงสัย  เช่น *.pif 
 ๖) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา 
 ๖.๔ การจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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 ๖.๔.๑ พิจารณาต าแน่งของห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงก าหนดที่ตั้งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณ โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งระบุไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง  รวมทั้งมีอุปกรณ์
ป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉินเบื้องต้น  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ตู้ Rack เพ่ือเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ถังดับเพลิง เป็น
ต้น 
 ๖.๔.๒ การควบคุมการเข้าออกห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการป้องกันความเสียหายโดยมี
กุญแจล๊อกและห้ามบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหากไม่มีความ
จ าเป็น 
 ๖.๔.๓ ก าหนดให้ห้องเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นพ้ืนที่หวงห้ามและก าหนดสิทธิการเข้าออก
โดยเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
 ๖.๔.๔ จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ยังท าให้การควบคุมและการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดแยกส่วนอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การส ารองข้อมูลไว้กรณีฉุกเฉินเมื่อข้อมูลเกิดการเสียหาย 
 ๖.๔.๕ วางระบบป้องกันภัยที่เหมาะสม โดยให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ๖.๔.๖ จัดให้มีระบบป้องกันไฟกระชาก เพ่ือไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย รวมทั้งติดตั้ง
ระบบสายดินที่ได้มาตรฐานหรือจัดให้มีระบบไฟส ารอง 
 ๖.๔.๗ มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศและค่าความชื้นให้มีระดับเหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๕ การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
 ๖.๕.๑ การส ารองข้อมูล (Back Up) เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ท าการส ารองข้อมูลไว้
ใน External Hard disk  USB Flash Drive DVD/CD หรือติดตั้งระบบ Backup อ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้
งานและป้องกันข้อมูลสูญหายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ  โดยให้ท าการส ารองข้อมูลไว้ดังนี้ 
 ๑) การ Backup ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ Backup ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส ารองข้อมูล (Backup Server) ที่เวลา ๑๖๐๐ ของทุกวัน 
 ๒) การ Backup ข้อมูลของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องนั้น ๆ ท าการ Backup ข้อมูล
ลงใน External Harddisk หรือสื่อบันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์ และหากเป็นการส ารองข้อมูลที่มีชั้นความลับ จะต้องมี
มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล  เช่นการใส่รหัสผ่าน  การเข้ารหัส 
 ๖.๕.๒ ลงค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 
 ๖.๕.๓ ก าหนดให้มีการทดสอบข้อมูลส ารองอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลและ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ส ารองไว้มีความครบถ้วนและสามารถใช้งานได้จริง 
 ๖.๕.๔ จัดเก็บข้อมูลส ารองไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน 
 ๖.๖ การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ 
 ๖.๖.๑ ก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน 
 ๑) ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น  ก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบให้แก่ผู้ใช้งาน
ให้เหมาะกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๒) ก าหนดระยะเวลาการใช้งานของ User และ Password และต้องระงับการใช้งานทันที่เมื่อ
พ้นระยะเวลาดังกล่าว 
 ๓) ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างรอบคอบและมีชั้นความลับ 
 ๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้สิทธิบุคคลอ่ืน  จะต้องขออนุญาตจากผู้มีอ านาจหน้าที่เพ่ือให้
การอนุมัติทุกครั้ง  โดยบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าใช้งาน 



ฒ - ๕ 

 

  ๖.๖.๒  ควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
 ๑) ก าหนดให้รหัสผ่านมีความยาวตามมาตรฐานสากล 
 ๒) ควรใช้อักขระพิเศษประกอบเช่น @ ; < >  เป็นต้น 
 ๓) ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๖  เดือน ส่วนผู้ดูแลระบบควร
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
 ๔) ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้ง  ไม่ควรจะก าหนดรหัสผ่านใหม่ซ้ ารหัสเดิม 
 ๕) ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้แก่ผู้อ่ืน หรือยินยอมให้
ผู้อ่ืนใช้รหัสผ่านของตนเองหรือไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่านโดยบุคคลอ่ืน  ผู้ใช้งาน
จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที ่
 ๖.๗ มาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าข ัดข้อง 
 ๖.๗.๑ ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS)  เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายซึ่งมีระยะเวลาส ารองไฟได้ประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที 
   ๖.๗.๒ เปิดเครื่องส ารองไฟตลอดเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษาเครื่องส ารอง
ไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
   ๖.๖.๓ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ  ให้ผู้ใช้งานรีบท าการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทัน ที และปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ๖.๘ การบริหารจัดการบุคลากร 
 ๖.๘.๑ การบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะกระจายภารกิจและความ
รบัผิดชอบ  รวมทั้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศ  ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๘.๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน 
 ๖.๘.๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ควรจัดบุคลากรภายนอก(OutSource) เพ่ือด าเนินการและควบคุม 
ก ากับ ดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาจากบริษัทที่มีความช านาญเฉพาะทาง มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งเอ้ือต่อการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๖.๘.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่รับลาเข้าการฝึกอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
สารสนเทศของ กิจการประปาฯ ต่อไป 
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