
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 

(IT Contingency Plan) 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
พ.ศ. 2563



 
 

สารบัญ 
 
                   หน้า 
 
บทน า……………………………………………………………………………………………………………………… 1 
วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………. 1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง……………………………………………………………………………………………. 1 
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน................................................................................................ 3 
 กรณีการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์………………………………………………………       3 
 กรณีการบุกรุกระบบ……………………………………………………………………………………… 4 

กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว.......................................................................... 6 
กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย............................................................................. 8 
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง........................................................ ............................................... 9 

 กรณีไฟไหม้..................................................... ...........................................................      10 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ……………………………………………………………………………………………….. 13 



1 
 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
(IT Contingency plan) 

 
 

1. บทน า 
ปัจจุบัน หน่วยงานราชการมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ

และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการใช้  
งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์กร การบริหาร
จัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูล
สารสนเทศเป็นประจ าอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะน าข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี  จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จาก
ปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่อาจจะเกิด ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ (IT contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศให้สามารถกลับคืนสู่ความเป็นปกต ิ
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มี
เสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 

2. เพ่ือลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
3. เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ของหน่วยงาน 
5. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความมั่นคง

ปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เนื่องจากภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความหลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการ
ป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพ่ือให้การ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พบ
ประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี (malware) หรือถูกบุกรุกก่อกวนจากผู้
บุกรุกระบบ (Hacker) เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านบุคคล เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ การจัดล าดับความส าคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศได้ 

3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ าท่วม อัคคีภัย 
การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านสารสนเทศ 

 จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังที่
กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4.1 กรณีการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือจ ากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอ่ืน ๆ ในระบบเครือข่าย 
เป็นการจ ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย  

 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ระบาด 
 ด าเนินการป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือหยุดยั้งการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 กรณีที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด าเนินการใช้ได้ตามปกติ  ให้ผู้ประสบปัญหาแจ้งเหตุให้

เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ หรือกรณีมีเหตุอันท าให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถ
ด าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได ้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 

  

 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT ของ
แต่ละหน่วยงาน 
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4.2 กรณีมีการบุกรุกระบบ (Hack) 
 กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเครื่องนั้น ๆ ก่อน เพ่ือหยุดยั้ง

การท าลายหรือขโมยข้อมูลที่มากขึ้น 
 ผู้ดูแลระบบแจ้งหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบโดยด่วน 
 วิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยตรวจสอบจาก log 

ของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการตั้งค่าของ Firewall และ IPS 
 ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้ 
 Update Patch ต่าง ๆ ของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และ Update 

Virus Definitions ให้เป็นปัจจุบัน 
 กรณีที่ข้อมูลส าคัญสูญหาย ให้ท าการกู้คืนระบบ (Recovery) ข้อมูลที่ส ารองไว้กลับคืนสู่ต าแหน่งที่

ถูกต้อง และทดสอบการใช้งาน 
 เมื่อด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Service ของระบบทีละ Service เพ่ือตรวจสอบ

ผลการแก้ไข และเปิด Service เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
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ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT ของ
แต่ละหน่วยงาน 
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4.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 
 ด าเนินการวิเคราะห์หาจุดเกิดปัญหา 
 หากสายเคเบิ้ลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ให้บริการระบบเครือข่าย เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม

สายเคเบิ้ลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 
 หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ด าเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังอาคาร 

และ core switch ที่ติดตั้งอยู่ ณ อาคารนั้น ๆ 
 ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย (Ethernet Switch) ณ จุดที่การเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว ว่าช ารุด

หรือไม่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือตรวจดูว่าช ารุดหรือไม่  เพ่ือ

ด าเนินการแก้ไข 
 ตรวจสอบการให้บริการของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ว่า สามารถให้บริการเป็นปกติหรือไม่ เพ่ือ

ด าเนินการแก้ไข 
 ติดต่อผู้ให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือแจ้งอาการช ารุด และด าเนินการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
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ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT 
ของแต่ละหน่วยงาน 
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4.4 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 
 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทราบ  
 รีบด าเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และน าข้อมูลที่ได้ส ารองไว้  มากู้คืนข้อมูล

โดยเร็ว 
 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ    

 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT ของ
แต่ละหน่วยงาน 
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4.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ณ ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์กลาง ชั้น 2 อาคาร 4 และห้อง

คอมพิวเตอร์กลาง ชั้น 5 อาคาร 1 มี UPS ซึ่งสามารถส ารองกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1 ชั่วโมง 
 หากใกล้ครบ 1 ชั่วโมงแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้มีการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ผู้ดูแลด าเนินการปิดระบบเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
 หากเครื่องส ารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจัดหา

เครื่องส ารองไฟฟ้าทดแทน 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT ของ
แต่ละหน่วยงาน 
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4.6 กรณีไฟไหม ้
 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผู้ที่

สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ท าการดับไฟ  
 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองออกภายนอก

ตัวอาคาร ผู้ติดต่อประสานงานโทรแจ้ง กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการกรมทันที ที่
เบอร์ 3111 และโทรแจ้งสถานีดับเพลิง บางเขน ที่เบอร์ 02 521 0397 

 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสียหาย ให้รีบด าเนินการ
จัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินต่อไปได้ และออกแบบติดตั้งระบบตรวจจับ
ไฟ และดับไฟอัตโนมัต ิ

 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
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ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอาคาร
สถานท่ี 
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5. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น 
5.1) การประกาศแผน (Activation) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการประกาศใช้แผนการรักษาความปลอดภัระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นทางการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเอกสารยืนยันที่
แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนด้วย 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าการแจ้งให้ CEO 
หรือ CIO ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทราบ เพ่ือพิจารณาและประกาศใช้
แผนต่อไป 
 2.2) กระบวนการด าเนินงาน (Procedure) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้ันตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ท่ี 
ผิดปกติในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมีการ 
เลือกขั้นตอนปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการรวบรวมเหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้ 
บุกรุกเพ่ือยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและถูกต้อง ระบบงานต่างๆท่ีมีความส าคัญ ต้องมีการเตรียม 
อุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในการกู้คืนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
  
 
6. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
1. รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาตลอดจน ติดตาม ก ากับ ดูแล 

ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่  
1.1. รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ากรม 
1.2. นางสุชิน อุดมสมพร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

2. รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย ได้แก่ 
  2.1. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

2.2. นายชาติชาย กาญจนานุสนธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2.3. นายอดิเทพ กรทับทิม นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

  2.4. นางสาวอารีรัตน์ นาคราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3. รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแลระบบเครือข่าย ได้แก่ 

  2.1. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  2.2. นายชาติชาย กาญจนานุสนธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 

2.3. นางสาวพรพิมล สุดเสือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
2.4. นายอดิเทพ กรทับทิม นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
2.5. นางสาวอารีรัตน์ นาคราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 4. รับผิดชอบการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  4.1 นายชาติชาย กาญจนานุสนธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
  4.2 นายอดิเทพ กรทับทิม นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
 5. รับผิดชอบการส ารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้แก่ 
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  5.1 นางสาวพรพิมล สุดเสือ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  5.2 นางสาวอารีรัตน์ นาคราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 


