
 
                   
 
 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว    
และต่อเนื่องตลอดเวลา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วจากหลาย
ช่องทาง กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายปรับปรุงระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุม
ผู้รับบริการจ านวนมาก ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์มาเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศ เชื่อมโยงกัน แต่การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ  ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา กอปรกับ 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
sector Management Quality Award: PMQA) โดยเฉพาะ หมวด ๔ ข้อ ๔.๒ เรื่องการจัดการความรู้ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยี ได้ให้ความส าคัญกับ ความพร้อมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน โดย
ก าหนดให้ส่วนราชการ ก าหนดวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่า ระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูล และ
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความ
จ าเป็นทางภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 
  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเป็น
อย่างมากก็ตาม แต่การใช้งานก็จะอาจเกิดปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น   
ไฟไหม้ น้ าท่วม เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ข้อมูลและสารสนเทศได้รับความเสียหาย เป็นต้น  
  ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไข หรือลดผลกระทบจากความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลให้

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน 
และภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
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      2.2  เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน  
 
3.   ขอบเขต 
 ขอบเขตของแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  ครอบคลุมการด าเนินงานในทุกข้ันตอน เพ่ือให้เครื่อง  
      คอมพิวเตอร์ ระบบงาน และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินการ 
      4.1 การเตรียมความพร้อม 
       4.1.1   แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
       4.1.2   แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส ารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่อย่าง 
                           สม่ าเสมอ 
       4.1.3   ให้ผู้ดูแลระบบส ารองระบบและฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตาม 
                          ระยะเวลาที่ก าหนด 
                4.1.4   ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายตรวจสอบระดับอุณหภูมิในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเช้า     
                          และบ่าย ทุกวันท าการ หากพบว่าอุณหภูมิสูงผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง 
                          เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการแก้ไขแล้ว         
                          รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
                4.1.5   ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจระบบและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ พร้อมปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์       
                 คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
       4.1.6  ปรับปรุงและติดแผนผังการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไว้ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ 
       4.1.7  ว่าจ้างบริษัทเอกชนบ ารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           
       4.2  แนวทางการปฏิบัติ 

 4.2.1 ให้ติดต่อแจ้งเหตุกับผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ                                 
 4.2.2 เมื่อรับทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ให้ผู้ดูแลระบบส ารวจ ประเมินสถานการณ์ความ 
         รุนแรงที่เกิดข้ึนว่าอยู่ในระดับทีผู่้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง           
         หรือต้องประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
         ทราบโดยเร็ว 
 4.2.3 ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม แก้ไข สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง  เช่น การถูก                
         บุกรุกโจมตีจากภายนอก การแพร่กระจายของไวรัสทางเครือข่าย ให้ด าเนินการดังนี้ 

 แจ้งให้ผู้ใช้ทราบสาเหตุ แนวทาง และก าหนดการแก้ไขปัญหา 
 ด าเนินการตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหา และ    

ทดสอบระบบให้ท างานได้ตามปกติ หากพบว่าเกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูล  ให้
กู้คืนจากข้อมูลที่ได้ท าการส ารองไว้ โดยอาจขอความร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างซ่อมแซม 
แก้ไข ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ท าสัญญาไว้มาร่วมด าเนินการ
ให้เร็วเสร็จภายใน 1 วันท าการ 

 สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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                  4.2.4   ในกรณีท่ีผู้ดูแลระบบไม่สามารถควบคุม แก้ไขได้ด้วยตนเองให้ด าเนินการดังนี้ 
 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Software เกิดช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ให้แจ้ง

บริษัทผู้รับจ้าง ฯ มาด าเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฯจ้าง 
 หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้ผู้ดูแลระบบประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายอาคาร และถ้าไฟฟ้าดับเป็น
เวลานานเกินกว่าที่เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า จะท างานได้ ให้ Shut- down เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และให้ตรวจสอบ ทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ท างานได้ตามปกติเม่ือระบบไฟฟ้าใช้การได้แล้ว 

 หากระดับอุณหภูมิความร้อนภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม 
อาจท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายเสียหายได้ ให้แจ้งผู้ดูแลห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายอาคารทราบ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขโดยจัดหาพัดลมมาติดตั้งเพ่ือระบายความร้อนภายใน 30  นาที 

 หากเกิดภัยอัคคีภัย ให้ผู้ดูแลระบบประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแล ห้อง
เครื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายอาคาร และบริษัทผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา หากจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ออกนอก
อาคาร ให้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการขนย้าย และจัดท ารายการเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ หลังจากนั้นให้ด าเนินการส ารวจรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 หากอุปกรณ์ใดสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้เริ่มด าเนินการขออนุมัติซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
งานได้โดยเร็ว 

 จัดหาอุปกรณ์ส ารองมาใช้งานโดยการจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตั้ง กู้คืนระบบให้สามารถ 
ใช้งานได้จากข้อมูลที่ได้ส ารองไว้ก่อนเกิดเหตุ         
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

5. ผังกระบวนงาน  
  5.1 กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ (อัคคีภัย) มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดเหตุไฟไหม้ (อัคคีภัย) 

1.สัญญาณกระดิ่ง (Fire Alarm) ดัง 

๒.ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

๓.เตรียมถังดับเพลิงและอุปกรณ์ 

๔.สกัดเพลิงและดับเพลิง 

5.เพลิงดับ 

8.ตรวจสอบความเสียหาย 

9.รายงานความเสียหาย 

10.ซ่อมบ ารุง/จัดหาทดแทน 
และติดต้ังให้ใช้งานได้ตามปกติ 

จบกระบวนการ 

6.แจ้ง จนท.ดับเพลิงและฝ่ายอาคาร 

7.จนท.ดับเพลิงปฏิบัติงาน 

ไม่เกิน 1 วันท าการส าหรับห้อง SERVER 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ไม่ใช่ 

ใช ่
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  5.๒ กรณโีดนเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (HACK) มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ถูก Hack 

1.ตัดการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

๒.ตรวจสอบ Log  
ค้นหาพฤติกรรมผิดปกติ 

๓.ปิด service ที่สงสัย 

๔.Update Patch และ Virus 
Definition ให้เป็นปัจจุบัน 

5.มีข้อมูล 
สูญหายหรือไม่ 

8.ท าการ Recovery ข้อมูลที่ 
ส ารองไว้ กลับคืนสู่ต าแหน่งที่ 
ถูกต้องและทดสอบการใช้งาน 

9.เปิด Service ทีละอย่าง  

จบกระบวนการ 

ไม่เกิน 3 ชม.ตั้งแต่ตรวจพบ 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ไม่เกิน 30 นาที นับตั้งแต่ตรวจพบ 

ไม่มี 

มี 

ไม่เกิน 24 ชม.ตั้งแต่ตรวจพบ 
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  5.3 กรณีไฟฟ้าดับ มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าดับ 

1.ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ท างาน 

๒.ตรวจหาว่ามีอุปกรณ์/Server  
ที่ไม่ได้รับไฟฟ้าส ารองหรือไม่ 

7.ประสานช่างไฟฟ้าประจ าอาคาร
ให้แก้ไขปัญหา 

3.มอีุปกรณ์/Server  
ที่ไม่ได้รับไฟฟ้าส ารอง 

6.Shut Down Server/ 
อุปกรณ์เครือข่าย 

4.บันทึกชื่ออุปกรณ์/Server 
 ที่ไม่ได้รับไฟฟ้ารับรอง 

จบกระบวนการ 

ไม่เกิน 3 ชม.ตั้งแต่ตรวจพบ 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ไม่เกิน 5 นาทีส าหรับห้อง Server 

ไม่ใช่ 

มี 

ไม่เกิน 30 นาที ส าหรับห้อง Server
ตรวจพบ 

5.ไฟฟ้าดับนาน 
เกิน 45 นาที 

8.รอจนไฟฟ้ากลับคืน 
สู่สภาวะปกติ 

9.Start Server/อุปกรณ์เครือข่ายและ
ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์/Server 

ไม่เกิน 5 นาทีส าหรับห้อง Server 

ใช ่

ไม่มี 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
(UPS) ท างาน 

กรณีทราบล่วงหน้า เช่น  
ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ ารุง 
ว่าไฟฟ้าจะดับเกิน 45 นาที 
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  5.4 กรณีน้ าท่วม (อุทกภัย) มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ าท่วม/น้ าร่ัว  
บริเวณอาคารชั้น 1 ห้อง Server 

1.ส ารองฐานข้อมูล เว็บไซต์ และระบบงานส าคัญ 
ไปเก็บไว้ที่ ศูนย์ส ารองฉุกเฉิน (Disaster recovery center)  

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

๒.ขนย้าย Server และอุปกรณ์เครือข่าย  
(ส่วนที่ขนย้ายได้) ไปยังอาคารห้องประชุม ชั้น 2 

๓.สูบน้ า/แก้ไขสาเหตุการร่ัวซึม/ท าความสะอาด
ห้องให้ห้องมีอุณหภูมิและความชื้นเป็นสภาวะปกติ 

4.สถานการณ์สู่
สภาวะปกติ 

5.ขนย้าย Server และอุปกรณ์เครือข่ายจากอาคาร
ห้องประชุม ชั้น 2 กลับไปติดตั้งที่ชั้น 1 ตามเดิม 

6.ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย/ขออนุมัติ
ซ่อมบ ารุงในส่วนที่เสียหาย (ตามระเบียบพัสดุ) 

7.รายงานสรุปผลการด าเนินการ สาเหตุ  
ความเสียหาย เสนอผู้บริหาร 

จบกระบวนการ 

ไม่ใช่ 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ใช ่
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  5.5 กรณีแผ่นดินไหว มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นดินไหว 
(ระดับความแรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน)

อาคารชั้น 1 ห้อง Server 

1.นายแพทย์ สสจ./CIO ประกาศแจ้งเตือน 
ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอพยพ 

๒.เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า 
ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

๓.อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคาร ปิดล็อค 
ประตูห้อง Server ห้องท างานรวมกันที่จุดรวมพล 

4.สถานการณ์สู่
สภาวะปกติ 

5.ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย/ 
ขออนุมัติซ่อมบ ารุงส่วนที่เสียหาย (ตามระเบียบพัสดุ) 

6.ติดต้ัง/กู้คืนระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ 
ที่ได้รับความเสียหาย ทดสอบ และเปิดให้บริการตามปกติ 

7.รายงานสรุปผลการด าเนินการ ความเสียหาย  
เสนอผู้บริหาร 

จบกระบวนการ 

ไม่ใช่ 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ใช ่
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  5.6 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ การชุมนุม ประท้วงและจลาจล มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความไม่สงบ การชุมนุม ประท้วง และจราจล
บริเวณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

1.นายแพทย์ สสจ./CIO ประกาศแจ้งเตือน 
ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอพยพ 

๒.เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า 
ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

๓.อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคาร ปิดล็อค 
ประตูห้อง Server ห้องท างานรวมกันที่จุดรวมพล 

4.สถานการณ์สู่
สภาวะปกติ 

5.ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย/ 
ขออนุมัติซ่อมบ ารุงส่วนที่เสียหาย (ตามระเบียบพัสดุ) 

6.ติดตั้ง/กู้คืนระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ 
ที่ได้รับความเสียหาย ทดสอบ และเปิดให้บริการตามปกติ 

7.รายงานสรุปผลการด าเนินการ ความเสียหาย  
เสนอผู้บริหาร 

จบกระบวนการ 

ไม่ใช่ 

ผู้รับผิดชอบ : ได้แก่ 
1. ผู้ดูแลระบบ 
2. หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ใช ่
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6.  การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  6.1 ระดับนโยบาย รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจนติดตาม 
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 
    6.1.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
   6.1.2 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
  6.2 ระดับปฏิบัติ  
   6.2.1หวัหน้ากลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
   6.2.2 ผู้ดูแลระบบ 
   6.2.3 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.2.4 ผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ 
   โดยมีหน้าที่  
   1.ตรวจสอบ บ ารุงรักษา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
รักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
   2.รักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการส ารองฐานข้อมูลส าคัญ 
  3.ปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ฉบับนี้ตามแต่ละกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
 6.  รายช่ือผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   

 

ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
6.1 ผู้ดูแลระบบ 
     นายศิลา  กลั่นแกล้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     หรือนายธนวัฒน์  วัฏฏานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
086-811-0543 
080-066-6823 

6.2 หัวหน้างานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
     นายไพบูลย์  อาชีวะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
6.3 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
     นางสาวเพ็ชรน้อย  ศรีผุดผ่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
6.4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)      
      นายรัฐพล  เวทสรณสุธ ี
6.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
087-155-6161 

 
090-991-9266 

 
081-764-3349 

     นายสาโรจน ์ มะรุมดี 089-088-3332 
6.6 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 
087-151-4411 

6.7 ฝ่ายอาคารสถานที่ 
     นายสุรินทร์  มณีอินทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
086-677-1481 








