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แผนฉุกเฉินกรณีระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถใช้ งานได้
บทนํา (Introduction)
ในปัจจุบนั มีวกิ ฤต หรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆ เกิดขึJน ทัJงจากปั จจัยภายนอกบริ ษทั เช่น การเกิดภัย
ธรรมชาติ (อุทกภัย อัคคีภยั ) หรื อ การก่อวินาศกรรม รวมถึงสาเหตุที3เกิดจากปั จจัยภายในบริ ษทั เอง เช่น อุปกรณ์
Hardware หรื อ Software ของระบบงาน IT ที3สาํ คัญของบริ ษทั เสี ย เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีJ ทําให้ไม่สามารถใช้ระบบงาน
สําคัญต่างๆได้ ซึ3งส่งผลกระทบและเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของบริ ษทั จึงจัดทําแผนฉุกเฉิ น เพื3อเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ของผูท้ ี3เกี3ยวข้อง ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นที3อาจเกิดขึJน และทําให้ระบบงาน IT ที3สาํ คัญสามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติอย่างรวดเร็ ว

วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื3อกําหนดหน้าที3ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี3เกี3ยวข้อง เพื3อให้ระบบงาน IT ที3
สําคัญของบริ ษทั กลับมาทํางานได้ตามปกติโดยเร็ ว ในเวลาที3เกิดเหตุฉุกเฉิ นที3ไม่คาดคิดขึJน

คํานิยาม (Definitions)
เหตุฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉิ น
ระบบเครื3 อง
ระบบงาน IT

รายละเอียด
เหตุการณ์ไม่คาดคิดที3ทาํ ให้เกิดการชะงักหรื อหยุดการทํางานของระบบงาน IT
แผนซึ3งอธิบายขัJนตอน วิธีการและบุคลากรที3มีหน้าที3รับผิดชอบในการกูค้ ืนระบบให้
สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติ
ระบบเครื3 องที3ใช้ในการติดตัJงโปรแกรมระบบงานที3สาํ คัญต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์ที3ช่วย
ให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้ระบบงานดังกล่าวได้ เช่น Server, Network และ UPS
ระบบงาน IT ที3ใช้สนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ที3สาํ คัญ ซึ3งหากไม่สามารถ
ทํางานหรื อเกิดการหยุดชะงัก จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจของบริ ษทั

ขอบเขตของแผน (Scope)
แผนฉุกเฉิ นนีJใช้สาํ หรับดําเนินการในกรณี ที3เกิดเหตุฉุกเฉิ นทําให้ระบบเครื3 องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
Network และระบบไฟฟ้า UPS ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ3งมีผลต่อการใช้ระบบงาน IT ที3สาํ คัญ ของผูใ้ ช้งานในบริ ษทั ซึ3ง
ครอบคลุมอุปกรณ์ระบบเครื3 องและระบบงาน ดังนีJ
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1. อุปกรณ์ระบบเครื3 อง (Computer Hardware)
ระบบเครื3 อง
เครื3 อง Server iSeries
เครื3 อง ESXi Severs
อุปกรณ์ Network
อุปกรณ์ UPS

รุ่ น
IBM iSeries model rst
IBM X3650 M4
IBM Xvwwt Mx
Switch (Cisco)
Firewall (Watch Guard)
APC Smart UPS 10KVA

2. ระบบงาน IT (Computer Applications)
ระบบงาน IT
ระบบงาน ERP
ระบบงาน HR
ระบบงาน INTERNAL WEB

Vendor
ESS
People Plus
In House

สถานที3ตJ งั
สํานักงานใหญ่ บางนา
สํานักงานใหญ่ บางนา

Vendor
IBM
DCS

สํานักงานใหญ่ บางนา

DCS
Solution Zone
Schiedner

สํานักงานใหญ่ บางนา

การสํารองข้อมูล
Tape Backup
Tape Backup
Tape Backup

ผู้ทเี< กีย< วข้ องและหน้ าทีร< ับผิดชอบ (Team and Responsibilities)
1. เจ้าหน้าที3แผนก IT
รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบืJองต้นที3เกิดขึJนในทันที
ประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนก IT และบุคคลภายนอก รวมถึงตัวแทนจําหน่าย (Vendor) ที3เกี3ยวข้อง
จัดการและนําข้อมูลระบบ IT ที3ได้รับผลกระทบไปติดตัJงเพื3อให้สามารถใช้งานได้ที3สาํ นักงานสํารอง
ดําเนินการนําข้อมูลจากสํานักงานสํารองมาติดตัJงที3ระบบเครื3 องของบริ ษทั ที3เกิดเหตุฉุกเฉินปละแก้ไขให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ผูจ้ ดั การแผนก IT
ประเมินระดับความรุ นแรงของความเสี ยหายที3จะเกิดขึJน
ประสานงานในกิจการต่างๆ ระหว่าง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ที3ใช้งานระบบ
เจ้าหน้าที3แผนก IT และบุคคลภายนอก รวมถึงตัวแทนจําหน่าย (Vendor) ที3เกี3ยวข้อง
3. ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
มีอาํ นาจอนุมตั ิในเรื3 องการใช้ทรัพยากรและการได้มาของการบริ การและฮาร์ดแวร์
เป็ นผูค้ วบคุมการดําเนินงานแผนฉุกเฉิ นในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิ น
4. ผูใ้ ช้งานระบบ
5. ผูจ้ ดั การแผนกผูใ้ ช้งาน
6. Vendor ต่างๆ เช่น IBM, DCS, ESS, People Plus, Solution Zone, APC
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เงื<อนไขเหตุการณ์ (Trigger Event)
เมื3อมีเหตุการณ์ต่อไปนีJเกิดขึJนที3สาํ นักงานใหญ่เกี3ยวข้องจะต้องรี บดําเนินการตามแผนฉุกเฉิ นนีJทนั ที
ระบบ Server ที3สาํ นักงานใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลานาน
ระบบเครื อข่าย Network หยุดชะงักโดยสิJนเชิงในระยะเวลานาน
ระบบไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เป็ นระยะเวลานาน
ไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารได้เนื3องจากเหตุภยั พิบตั ิต่างๆ
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แผนผังในการดําเนินการ (Work Flow)
1. แผนฉุกเฉินกรณี ระบบ Server, Network หรือ UPS เสี ยหาย
ฝ่ ายต่างๆ
ที3เกี3ยวข้อง

เจ้าหน้าที3
แผนก IT

แจ้งปั ญหา
ระบบ Serve, Network หรื อ
UPS เสี ย

ผูจ้ ดั การ
แผนก IT

ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

VENDOR

รับทราบปัญหา

ตรวจสอบหาสาเหตุ
และแจ้งผูจ้ ดั การ IT

รับทราบปั ญหา

สามารถ
แก้ไขได้เอง
Yes

No

ดําเนินการ
แก้ไขทันที

อุปกรณ์อยูใ่ น
ระยะ MA
No

Yes
แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาแก้ไข

เข้ามา
ดําเนินการแก้ไข

แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาตรวจสอบ

เข้ามา
ตรวจสอบปัญหา
เสนอแนวทางและ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

สรุ ปแนวทางแก้ไข
เสนอผูจ้ ดั การ IT

รับทราบเหตุผลและ
หารื อผูเ้ กี3ยวข้องใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อขออนุมตั ิดาํ เนิ นการ

ไม่อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

อนมุติดาํ เนิ นการ
และค่าใช้จ่าย

No

Yes
รับทราบ

รับทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที3 IT

อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

แจ้ง Vendor
เข้ามาแก้ไข

Vendor
เข้ามาแก้ไข

แก้ไขเรี ยบร้อย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

No

แจ้งเจ้าหน้าที3 IT
เพื3อตรวจรับ

ถูกต้อง
Yes

ผูใ้ ช้งานรับทราบ
และเริ3 มใช้งาน

แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ

เก็บเอกสาร
รายงานปั ญหาเข้าแฟ้ ม

ทํารายงานสรุ ปเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

รับทราบ

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
Department Procedure : แผนกสารสนเทศ
เรื3 อง : แผนฉุกเฉิ น (Disaster Recovery Plan)
กรณี ระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

REF: IT-2 : 5.4
วันที3มีผลบังคับใช้
แก้ไขครัJงที3

Page 5 / 14
: 20.02.17
: -

วันที3เอกสารชุดเดิม

: -

2. แผนฉุกเฉินกรณีห้องคอมพิวเตอร์ เสี ยหาย
ฝ่ ายต่างๆ
ที3เกี3ยวข้อง

เจ้าหน้าที3
แผนก IT

ผูจ้ ดั การ
แผนก IT

ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

VENDOR

รับทราบปัญหา
ห้องคอมพิวเตอร์ เสี ยหาย
จากเหตุภยั พิบตั ิ

สํารวจความเสี ยหาย
และสรุ ปรายงาน
แจ้งผูจ้ ดั การ IT

รับทราบปั ญหา

สามารถ
แก้ไขได้เอง
Yes

No

ดําเนินการ
แก้ไขทันที

อุปกรณ์อยูใ่ น
ระยะ MA
No

Yes
แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาแก้ไข

เข้ามา
ดําเนินการแก้ไข

แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาตรวจสอบ

เข้ามา
ตรวจสอบปัญหา
เสนอแนวทางและ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

สรุ ปแนวทางแก้ไข
เสนอผูจ้ ดั การ IT

รับทราบเหตุผลและ
หารื อผูเ้ กี3ยวข้องใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อขออนุมตั ิดาํ เนิ นการ

ไม่อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

อนมุติดาํ เนิ นการ
และค่าใช้จ่าย

No

Yes
รับทราบ

รับทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที3 IT

อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

แจ้ง Vendor
เข้ามาแก้ไข

Vendor
เข้ามาแก้ไข

แก้ไขเรี ยบร้อย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

No

แจ้งเจ้าหน้าที3 IT
เพื3อตรวจรับ

ถูกต้อง
Yes

ผูใ้ ช้งานรับทราบ
และเริ3 มใช้งาน

แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ

เก็บเอกสาร
รายงานปั ญหาเข้าแฟ้ ม

ทํารายงานสรุ ปเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

รับทราบ
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2. แผนฉุกเฉินกรณีห้องคอมพิวเตอร์ เสี ยหาย
ฝ่ ายต่างๆ
ที3เกี3ยวข้อง

เจ้าหน้าที3
แผนก IT

ผูจ้ ดั การ
แผนก IT

ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

VENDOR

กรณีที<ระบบเกิดความเสี ยหายเป็ นอย่ างมาก (แก้ ไขนานกว่ า 7 วัน)
ติดต่อ Vendor
ขอเช่าบริ การระบบ
Server สํารอง

Vendor เสนอค่าใช้จ่าย
ระบบสํารอง

รับทราบเหตุผลและ
หารื อผูเ้ กี3ยวข้องใหม่
รับทราบและเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อขออนุมตั ิดาํ เนินการ

สรุ ปแนวทางแก้ไข
เสนอผูจ้ ดั การ IT

ไม่อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT
อนมุติดาํ เนินการ
และค่าใช้จ่าย

No

Yes
อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT
เตรี ยมเทปข้อมูลสํารองเพื3อนํา
ไปติดตัJงที3ระบบ Server สํารอง

รับทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที3 IT และ Vendor

ดําเนินการเตรี ยมระบบ
เครื3 อง Server สํารอง

ทําการ Restore ข้อมูลจาก IT
ลงระบบเครื3 อง Server สํารอง
ทําการตรวจสอบความถูก
ต้องระบบเครื3 อง Server
สํารอง

ถูกต้อง

ติดตัJงเรี ยบร้อย
แจ้งเจ้าหน้าที3 IT

No

ทําการแก้ไขระบบ
สํารองให้ถูกต้อง

Yes
แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ
ประสานงานกับผูจ้ ดั การแผนก
ของผูใ้ ช้งานระบบ
วางแผนในการเข้าใช้ระบบเครื3 อง
สํารองที3สํานักงานที3 Vendor
เตรี ยมไว้ให้

ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานยังสํานักงานสํารอง
ที3 Vendor เตรี ยมไว้ให้

หลังจากการแก้ ไขระบบเดิมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
ตรวจเช็คความถูกต้องของ
ระบบเดิมที3แก้ไขแล้ว
ทําการสํารองข้อมูลจาก
ระบบเครื3 องสํารองลงเทป
นําเทปมา Restore ลงระบบเครื3 อง
Server ของบริ ษทั ที3ได้แก้ไขแล้ว
ทดสอบความถูกต้อง

No

ถูกต้อง
Yes
แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ
ประสานงานกับผูจ้ ดั การแผนกของผูใ้ ช้งาน
ระบบเพื3อวางแผนให้ผูใ้ ช้งานกลับมาทํางาน
ที3ระบบเครื3 องของบริ ษทั

ผูใ้ ช้งานรับทราบ
และเริ3 มใช้งาน
เก็บเอกสาร
รายงานปัญหาเข้าแฟ้ ม

ทํารายงานสรุ ปเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

รับทราบ

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
Department Procedure : แผนกสารสนเทศ
เรื3 อง : แผนฉุกเฉิ น (Disaster Recovery Plan)
กรณี ระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

REF: IT-2 : 5.4
วันที3มีผลบังคับใช้
แก้ไขครัJงที3
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วันที3เอกสารชุดเดิม

: -

3. แผนฉุกเฉินกรณีสํานักงานใหญ่ เสี ยหาย
ฝ่ ายต่างๆ
ที3เกี3ยวข้อง

เจ้าหน้าที3
แผนก IT

ผูจ้ ดั การ
แผนก IT

ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

VENDOR

รับทราบปัญหา
สํานักงานใหญ่เสี ยหาย
จากเหตุภยั พิบตั ิ

สํารวจความเสี ยหาย
และสรุ ปรายงาน
แจ้งผูจ้ ดั การ IT

รับทราบปั ญหา

สามารถ
แก้ไขได้เอง
Yes

No

ดําเนินการ
แก้ไขทันที

อุปกรณ์อยูใ่ น
ระยะ MA
No

Yes
แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาแก้ไข

เข้ามา
ดําเนินการแก้ไข

แจ้ง Vendor
เพื3อเข้ามาตรวจสอบ

เข้ามา
ตรวจสอบปัญหา
เสนอแนวทางและ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

สรุ ปแนวทางแก้ไข
เสนอผูจ้ ดั การ IT

รับทราบเหตุผลและ
หารื อผูเ้ กี3ยวข้องใหม่

รับทราบและเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อขออนุมตั ิดาํ เนิ นการ

ไม่อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

อนมุติดาํ เนิ นการ
และค่าใช้จ่าย

No

Yes
รับทราบ

รับทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที3 IT

อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT

แจ้ง Vendor
เข้ามาแก้ไข

Vendor
เข้ามาแก้ไข

แก้ไขเรี ยบร้อย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

No

แจ้งเจ้าหน้าที3 IT
เพื3อตรวจรับ

ถูกต้อง
Yes

ผูใ้ ช้งานรับทราบ
และเริ3 มใช้งาน

แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ

เก็บเอกสาร
รายงานปั ญหาเข้าแฟ้ ม

ทํารายงานสรุ ปเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

รับทราบ
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3. แผนฉุกเฉินกรณีสํานักงานใหญ่ เสี ยหาย
ฝ่ ายต่างๆ
ที3เกี3ยวข้อง

เจ้าหน้าที3
แผนก IT

ผูจ้ ดั การ
แผนก IT

ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ

VENDOR

กรณีที<ระบบเกิดความเสี ยหายเป็ นอย่ างมาก (แก้ ไขนานกว่ า 7 วัน)
ติดต่อ Vendor
ขอเช่าบริ การระบบ
Server สํารอง

Vendor เสนอค่าใช้จ่าย
ระบบสํารอง

รับทราบเหตุผลและ
หารื อผูเ้ กี3ยวข้องใหม่
รับทราบและเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อขออนุมตั ิดาํ เนินการ

สรุ ปแนวทางแก้ไข
เสนอผูจ้ ดั การ IT

ไม่อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT
อนมุติดาํ เนินการ
และค่าใช้จ่าย

No

Yes
อนุมตั ิ
แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT
เตรี ยมเทปข้อมูลสํารองเพื3อนํา
ไปติดตัJงที3ระบบ Server สํารอง

รับทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที3 IT และ Vendor

ดําเนินการเตรี ยมระบบ
เครื3 อง Server สํารอง

ทําการ Restore ข้อมูลจาก IT
ลงระบบเครื3 อง Server สํารอง
ทําการตรวจสอบความถูก
ต้องระบบเครื3 อง Server
สํารอง

ถูกต้อง

ติดตัJงเรี ยบร้อย
แจ้งเจ้าหน้าที3 IT

No

ทําการแก้ไขระบบ
สํารองให้ถูกต้อง

Yes
แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ
ประสานงานกับผูจ้ ดั การแผนก
ของผูใ้ ช้งานระบบ
วางแผนในการเข้าใช้ระบบเครื3 อง
สํารองที3สํานักงานที3 Vendor
เตรี ยมไว้ให้

ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานยังสํานักงานสํารอง
ที3 Vendor เตรี ยมไว้ให้

หลังจากการแก้ ไขระบบเดิมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
ตรวจเช็คความถูกต้องของ
ระบบเดิมที3แก้ไขแล้ว
ทําการสํารองข้อมูลจาก
ระบบเครื3 องสํารองลงเทป
นําเทปมา Restore ลงระบบเครื3 อง
Server ของบริ ษทั ที3ได้แก้ไขแล้ว
ทดสอบความถูกต้อง

No

ถูกต้อง
Yes
แจ้งผูจ้ ดั การ IT
และผูใ้ ช้เพื3อทราบ

รับทราบ
ประสานงานกับผูจ้ ดั การแผนกของผูใ้ ช้งาน
ระบบเพื3อวางแผนให้ผูใ้ ช้งานกลับมาทํางาน
ที3ระบบเครื3 องของบริ ษทั

ผูใ้ ช้งานรับทราบ
และเริ3 มใช้งาน
เก็บเอกสาร
รายงานปัญหาเข้าแฟ้ ม

ทํารายงานสรุ ปเสนอ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

รับทราบ
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กรณี ระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
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วันที3มีผลบังคับใช้
แก้ไขครัJงที3
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ขัWนตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1 แผนฉุกเฉิ นกรณี ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครื อข่าย หรื อระบบไฟฟ้า UPS เสี ยหาย (Down)
• เมื3อระบบ Server, Network หรื อ ระบบไฟฟ้า UPS มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที3
แผนก IT ที3เกี3ยวข้อง ทําการตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมแจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ และพิจารณาแก้ไข
- ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3แผนก IT สามารถแก้ไขได้เอง ให้ดาํ เนินการแก้ไขโดยทันที
- หากเจ้าหน้าที3แผนก IT ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ตรวจสอบสัญญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสี ย
- หากยังอยูใ่ นระยะ M/A ให้แจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้องเพื3อเข้ามาแก้ไขโดยทันที
- หากไม่มีสญ
ั ญา M/A
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําการแจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบปั ญหาโดยทันที
- Vendor เสนอค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมาให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทราบโดยเร่ งด่วน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําสรุ ปแนวทางแก้ไขและค่าใช้จ่ายแจ้งแก่ผจู ้ ดั การแผนก IT
- ผูจ้ ดั การแผนก IT ทําเรื3 องเสนอ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
- ในกรณี ที3ได้รับอนุมตั ิ ให้แจ้งบริ ษทั Vendor เพื3อทําการแก้ไขทันที
- ในกรณี ที3ไม่อนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT รับทราบเหตุผล
- หารื อแนวทางแก้ไขอื3นกับผูเ้ กี3ยวข้อง
- นําแผนแก้ไขเสนอผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิอีกครัJง
- เมื3อ Vendor แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทดสอบความถูกต้อง
ของระบบ
- ในกรณี ที3ไม่ถูกต้องให้ดาํ เนินการแก้ไขใหม่ ให้ถูกต้อง
- หากถูกต้องและใช้งานได้ตามปกติแล้ว ให้แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT จัดทํารายงานสรุ ปแจ้ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อ
ทราบต่อไป
- เจ้าหน้าที3แผนก IT แจ้ง User เพื3อให้ใช้งานได้ตามปกติ
- เจ้าหน้าที3แผนก IT จัดเก็บเอกสารรายงานสรุ ปเข้าแฟ้ม
2. แผนฉุกเฉิ นกรณี หอ้ งคอมพิวเตอร์เสี ยหาย
• กรณี หอ้ งคอมพิวเตอร์เสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้/วินาศภัย ฯลฯ ทําให้ Server, Network และ ระบบไฟฟ้า
UPS ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที3แผนก IT ตรวจสอบความเสี ยหายพร้อมแจ้ง ผูจ้ ดั การแผนก
IT ทราบ และพิจารณาแก้ไข
- ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3แผนก IT สามารถแก้ไขได้เอง ให้ดาํ เนินการแก้ไขโดยทันที
- หากเจ้าหน้าที3แผนก IT ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ตรวจสอบสัญญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสี ย
- หากยังอยูใ่ นระยะ M/A ให้แจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้องเพื3อเข้ามาแก้ไขโดยทันที
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-

-

หากไม่มีสญ
ั ญา M/A
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําการแจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบปั ญหาโดยทันที
- Vendor เสนอค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมาให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทราบโดยเร่ งด่วน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําสรุ ปแนวทางแก้ไขและค่าใช้จ่ายแจ้งแก่ผจู ้ ดั การแผนก IT
- ผูจ้ ดั การแผนก IT ทําเรื3 องเสนอ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
- ในกรณี ที3ได้รับอนุมตั ิ ให้แจ้งบริ ษทั Vendor เพื3อทําการแก้ไขทันที
- ในกรณี ที3ไม่อนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT รับทราบเหตุผล
- หารื อแนวทางแก้ไขอื3นกับผูเ้ กี3ยวข้อง
- นําแผนแก้ไขเสนอผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิอีกครัJง
- เมื3อ Vendor แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทดสอบความถูกต้อง
ของระบบ
- ในกรณี ที3ไม่ถูกต้องให้แจ้ง Vendor เพื3อดําเนินการแก้ไขใหม่ ให้ถกู ต้อง
- หากถูกต้องและใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT จัดทํารายงานสรุ ปแจ้ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อทราบต่อไป
เจ้าหน้าที3แผนก IT แจ้ง User เพื3อให้ใช้งานได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที3แผนก IT จัดเก็บเอกสารรายงานสรุ ปเข้าแฟ้ม

ในกรณีทรี< ะบบเกิดความเสียหายมาก ต้ องใช้ เวลาแก้ ไขนานเกินกว่า 7 วัน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ติดต่อ Vendor เพื3อขอใช้บริ การเช่า ระบบเครื3 องสํารอง (Server, Network
หรื อระบบ UPS) ในระยะเวลาที3รอการแก้ไขอุปกรณ์ที3เสี ยหายให้เป็ นปกติ
- Vendor เสนอค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ระบบเครื3 องสํารองมาให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทราบโดย
เร่ งด่วน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําสรุ ปแนวทางแก้ไขและค่าใช้จ่ายแจ้งแก่ผจู ้ ดั การแผนก IT เพื3อทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT ทําเรื3 องเสนอ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่าใช้ระบบโดยทันที
- ในกรณี ที3ได้รับอนุมตั ิ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งเจ้าหน้าที3แผนก IT และ บริ ษทั Vendor เพื3อขอเช่าใช้ระบบ
เครื3 องสํารองทันที
- เจ้าหน้าที3แผนก IT เตรี ยมข้อมูลสํารองล่าสุด เพื3อใช้สาํ หรับการติดตัJงในระบบ
เครื3 องสํารองที3ขอเช่าใช้
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- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งและประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกผูใ้ ช้งานที3เกี3ยวข้องเพื3อ
ดําเนินการวางแผนให้ผใู ้ ช้งานเข้าใช้งานระบบเครื3 องสํารองที3สาํ นักงานที3 Vendor
จัดเตรี ยมไว้ให้
- ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานที3สาํ นักงานสํารอง
- ในกรณี ที3ไม่อนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT รับทราบเหตุผล
- หารื อแนวทางแก้ไขอื3นกับผูเ้ กี3ยวข้อง
- นําแผนแก้ไขเสนอผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิอีกครัJง
หลังจากแก้ ไขระบบเครื< องเดิมของบริษัทเรียบร้ อยแล้ ว
- ให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทดสอบความถูกต้องของระบบ
- ในกรณี ที3ไม่ถูกต้องให้ดาํ เนินการแก้ไขใหม่ ให้ถูกต้อง
- ในกรณี ที3ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- ในกรณี ที3เช่าเครื3 อง Server สํารองใช้งาน ให้ทาํ การสํารองข้อมูลจากระบบเครื3 อง
สํารองที3เช่าใช้งานอยูด่ งั กล่าวลงเทป Backup
- นําข้อมูลจากเทป Backup ที3ได้ดงั กล่าว มาทําการ Restore ลงระบบเครื3 อง
คอมพิวเตอร์เดิมของบริ ษทั ที3ได้แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
- ทําการทดสอบความถูกต้องของระบบและข้อมูล
- หากถูกต้องไม่พบปั ญหาใดๆ
- แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งและประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกที3
เกี3ยวข้องเพื3อดําเนินการให้ User กลับมาใช้งานบนระบบเครื3 องเดิม
ที3แก้ไขแล้วได้ตามปกติ
- ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานที3สาํ นักงานบริ ษทั
- หากไม่ถูกต้องให้ทาํ การแก้ไข และทําการ Restore ข้อมูลใหม่
- ผูจ้ ดั การแผนก IT จัดทํารายงานสรุ ปแจ้ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อทราบต่อไป
- เจ้าหน้าที3แผนก IT จัดเก็บรายงานสรุ ปเข้าแฟ้ม
3. แผนฉุกเฉิ นกรณี สาํ นักงานเสี ยหาย
• กรณี ที3สาํ นักงานเสี ยหาย อันเกิดจากไฟไหม้/วินาศภัย ฯลฯ ทําให้ Server, Network และ ระบบไฟฟ้า
UPS ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที3แผนก IT ตรวจสอบความเสี ยหายพร้อมแจ้ง ผูจ้ ดั การแผนก
ITทราบ และพิจารณาแก้ไข
- ในกรณี ที3เจ้าหน้าที3แผนก IT สามารถแก้ไขได้เอง ให้ดาํ เนินการแก้ไขโดยทันที
- หากเจ้าหน้าที3แผนก IT ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ตรวจสอบสัญญา M/A ของอุปกรณ์ที3เสี ย
- หากยังอยูใ่ นระยะ M/A ให้แจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้องเพื3อเข้ามาแก้ไขโดยทันที
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หากไม่มีสญ
ั ญา M/A
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําการแจ้ง Vendor ที3เกี3ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบปั ญหาโดยทันที
- Vendor เสนอค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมาให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทราบโดยเร่ งด่วน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําสรุ ปแนวทางแก้ไขและค่าใช้จ่ายแจ้งแก่ผจู ้ ดั การแผนก IT
- ผูจ้ ดั การแผนก IT ทําเรื3 องเสนอ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
- ในกรณี ที3ได้รับอนุมตั ิ ให้แจ้งบริ ษทั Vendor เพื3อทําการแก้ไขทันที
- ในกรณี ที3ไม่อนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT รับทราบเหตุผล
- หารื อแนวทางแก้ไขอื3นกับผูเ้ กี3ยวข้อง
- นําแผนแก้ไขเสนอผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิอีกครัJง
- เมื3อ Vendor แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทดสอบความถูกต้อง
ของระบบ
- ในกรณี ที3ไม่ถูกต้องให้แจ้ง Vendor เพื3อดําเนินการแก้ไขใหม่ ให้ถกู ต้อง
- หากถูกต้องและใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT จัดทํารายงานสรุ ปแจ้ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื3อทราบต่อไป
เจ้าหน้าที3แผนก IT แจ้ง User เพื3อให้ใช้งานได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที3แผนก IT จัดเก็บเอกสารรายงานสรุ ปเข้าแฟ้ม

ในกรณีทรี< ะบบเกิดความเสียหายมาก ต้ องใช้ เวลาแก้ ไขนานเกินกว่า 7 วัน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ติดต่อ Vendor เพื3อขอใช้บริ การเช่า ระบบเครื3 องสํารอง (Server, Network
หรื อระบบ UPS) ในระยะเวลาที3รอการแก้ไขอุปกรณ์ที3เสี ยหายให้เป็ นปกติ
- Vendor เสนอค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ระบบเครื3 องสํารองมาให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทราบโดย
เร่ งด่วน
- เจ้าหน้าที3แผนก IT ทําสรุ ปแนวทางแก้ไขและค่าใช้จ่ายแจ้งแก่ผจู ้ ดั การแผนก IT เพื3อทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT ทําเรื3 องเสนอ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เช่าใช้ระบบโดยทันที
- ในกรณี ที3ได้รับอนุมตั ิ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งเจ้าหน้าที3แผนก IT และ บริ ษทั Vendor เพื3อขอเช่าใช้ระบบ
เครื3 องสํารองทันที
- เจ้าหน้าที3แผนก IT เตรี ยมข้อมูลสํารองล่าสุด เพื3อใช้สาํ หรับการติดตัJงในระบบ
เครื3 องสํารองที3ขอเช่าใช้
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- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งและประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกผูใ้ ช้งานที3เกี3ยวข้องเพื3อ
ดําเนินการวางแผนให้ผใู ้ ช้งานเข้าใช้งานระบบเครื3 องสํารองที3สาํ นักงานที3 Vendor
จัดเตรี ยมไว้ให้
- ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานที3สาํ นักงานสํารอง
- ในกรณี ที3ไม่อนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT รับทราบเหตุผล
- หารื อแนวทางแก้ไขอื3นกับผูเ้ กี3ยวข้อง
- นําแผนแก้ไขเสนอผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อพิจารณาอนุมตั ิอีกครัJง
หลังจากแก้ ไขระบบเครื< องเดิมของบริษัทเรียบร้ อยแล้ ว
- ให้เจ้าหน้าที3แผนก IT ทดสอบความถูกต้องของระบบ
- ในกรณี ที3ไม่ถูกต้องให้ดาํ เนินการแก้ไขใหม่ ให้ถูกต้อง
- ในกรณี ที3ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- ในกรณี ที3เช่าเครื3 อง Server สํารองใช้งาน ให้ทาํ การสํารองข้อมูลจากระบบเครื3 อง
สํารองที3เช่าใช้งานอยูด่ งั กล่าวลงเทป Backup
- นําข้อมูลจากเทป Backup ที3ได้ดงั กล่าว มาทําการ Restore ลงระบบเครื3 อง
คอมพิวเตอร์เดิมของบริ ษทั ที3ได้แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
- ทําการทดสอบความถูกต้องของระบบและข้อมูล
- หากถูกต้องไม่พบปั ญหาใดๆ
- แจ้งผูจ้ ดั การแผนก IT ทราบ
- ผูจ้ ดั การแผนก IT แจ้งและประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกที3
เกี3ยวข้องเพื3อดําเนินการให้ User กลับมาใช้งานบนระบบเครื3 องเดิม
ที3แก้ไขแล้วได้ตามปกติ
- ผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานที3สาํ นักงานบริ ษทั
- หากไม่ถูกต้องให้ทาํ การแก้ไข และทําการ Restore ข้อมูลใหม่
- ผูจ้ ดั การแผนก IT จัดทํารายงานสรุ ปแจ้ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เพื3อทราบต่อไป
- เจ้าหน้าที3แผนก IT จัดเก็บรายงานสรุ ปเข้าแฟ้ม

แผนการทดสอบแผนฉุ กเฉิน (Disaster Recovery Plan Test)
เพื3อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม และสามารถแน่ใจได้วา่ เมื3อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึJน ผูเ้ กี3ยวข้องจะสามารถ
ดําเนินการตามแผนที3กาํ หนดได้อย่างไม่มีปัญหา อีกทัJงเพื3อที3จะได้ทราบปั ญหาที3อาจพบในระหว่างการทดสอบเพื3อจะได้
ทําการทบทวนและนํามาใช้ในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขวิธีการของแผนปัจจุบนั จึงควรมีการดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉิน
1 ครัJงต่อปี หรื อตามระยะเวลาที3เหมาะสม เพื3อตรวจสอบความพร้อมของแผน และหลังจากทดสอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ต้องจัดทําการทบทวนแผนการดําเนินการและจัดทํารายงานสรุ ป เสนอผูบ้ ริ หารต่อไป

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
Department Procedure : แผนกสารสนเทศ
เรื3 อง : แผนฉุกเฉิ น (Disaster Recovery Plan)
กรณี ระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

REF: IT-2 : 5.4
วันที3มีผลบังคับใช้
แก้ไขครัJงที3
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วันที3เอกสารชุดเดิม

: -
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ชื3อ – นามสกุล
คุณสุรศักดิ„ โอสถานุเคราะห์
คุณสมศักดิ„ จตุรัตนชัยพร
คุณศุภชัย บุญสมเชืJอ
คุณฐิติภทั รา เหมืองพุน
คุณกนกพล สบบง
คุณวิวรรธน์ ธนะเดชวิวฒั น์กลุ
คุณปิ ยะ ธูปเทียนรัตน์
คุณชานนท์ นนท์ชารี
คุณเสรี วาณิ ชย์เสริ มกุล
คุณธัญญ์นภัส เลิศพันธ์ทวี
แผนกบริ การ
คุณอรสุธี แซ่โอ้ว

ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การแผนกสารสนเทศ
เจ้าหน้าที3วเิ คราะห์ระบบ
โปรแกรมเมอร์
โปรแกรมเมอร์
เจ้าหน้าที3บริ หารเครื อข่าย
ช่างเทคนิค IT
ช่างเทคนิค IT
พนักงานสโตร์คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที3ธุรการ IT
บริ ษทั IBM
บริ ษทั Datapro จํากัด

ƒv

คุณเกษรา ดาราศรี ทอง

บริ ษทั ESS จํากัด

ƒx
ƒw

แผนกบริ การ
คุณวัชรากร พัฒนรัตน์เจริ ญ

บริ ษทั People Plus Software
บริ ษทั Solution Zone
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