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แผนการส ารองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสารสนเทศโรงเรียนการบิน 
(Data Backup and Disaster Recovery Plan) 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 แผนกำรส ำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน (Data Backup and Disaster Recovery Plan) 
จัดท ำขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบงำนสำรสนเทศของ รร.กำรบิน ซึ่งมีหน้ำท่ีดูแลงำนทำงด้ำนกำรส ำรองข้อมูล 
และกำรกู้คืนข้อมูลเว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) ของหน่วยขึ้นตรง รร.กำรบิน น ำไปเป็นหลักกำรส ำรองข้อมูลท่ี
ปฏิบัติอย่ำงเป็นประจ ำได้อย่ำงปลอดภัย สำมำรถรักษำควำมต่อเนื่องของกำรจัดเก็บ กำรส ำรอง และกำรกู้คืน
ข้อมูลระบบงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ลดควำมเส่ียงจำกส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับข้อมูล ในกรณีท่ีฮำร์ดแวร์เสียหำย 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ท ำลำยข้อมูล ผู้บุกรุกท ำกำรลบข้อมูลหรือเปล่ียนแปลงข้อมูล กำรลบข้อมูลโดยไม่ต้ังใจ 
หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้งำนเอง ท้ังนี้ เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลกลับมำใช้งำนได้ใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว  
และระบบงำนสำมำรถใช้งำนได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรส ำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศของหน่วย 
 ๒.๒  เพื่อให้มีแผนน ำไปปฏิบัติเมื่อเกิดข้อขัดข้องต่อระบบสำรสนเทศ 
 ๒.๓  เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรให้บริกำร 
 ๒.๔  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน ในกำรส ำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศของหน่วย 

๓.  ระเบียบ และแผนปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๑  ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๒  แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทสส.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓.๓  แผนกำรส ำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ ทสส.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓.๔  ระเบียบ รร.กำรบิน ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๕  แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รร.กำรบิน พ.ศ.๒๕๖๕ 

๔.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนกำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืนข้อมูลของระบบงำนเว็บไซต์ รร.กำรบิน ในเอกสำรนี้มีผลบังคับใช้
ผู้ดูแลระบบงำนงำนเว็บไซต์ รร.กำรบิน ท่ีติดต้ังอยู่ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบงำนเว็บไซต์ รร.กำรบิน 
และระบบสำรสนเทศโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูล ศปก.รร.กำรบิน  

๕.  การส ารองข้อมูล 
 ๕.๑  ข้อมูลของระบบสำรสนเทศเว็บไซต์ รร.กำรบิน 

 ๕.๑.๑  ระบบ Website รร.กำรบิน 
  ๕.๑.๒  ระบบโปรแกรมบูรณำกำร ศปก.รร.กำรบิน 
 
 

๕.๒  ซอฟต์แวร์... 
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 ๕.๒  ซอฟต์แวร์ของระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน 
 ๕.๒.๑  ระบบปฏิบัติกำรเว็บไซต์ รร.กำรบิน ประกอบด้วย 
 ๕.๒.๑.๑  ระบบปฏิบัติกำร (OS) Windows 10 x64 bit 
 ๕.๒.๑.๒  ระบบปฏิบัติกำร Windows Server  

 ๕.๒.๒  ระบบโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูลประกอบด้วย 
 ๕.๒.๒.๑  ระบบปฏิบัติกำร (OS) Windows sever 2012 R2 x64 bit ศปก.รร.กำรบิน 
 ๕.๒.๒.๒  ระบบปฏิบัติกำร (OS) Linux (Log) 
 ๕.๒.๒.๓  ระบบโปรแกรมบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล SQL 

 ๕.๓  ส่ือกำรส ำรองข้อมูล 
 ๕.๓.๑  พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนฮำร์ดดิสกค์อมพิวเตอร์ 

 ๕.๓.๒  ฮำร์ดดิสก์แบบภำยนอก (External Hard Disk) 

๖.  ขั้นตอนการส ารองข้อมูล 
 ๖.๑  ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลโดยใช้ Akeeba Back Up โดยดำวน์โหลดไฟล์มำเก็บไว้ภำยในเครื่อง 
 ๖.๒  ระบบโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูล ศปก.รร.กำรบิน จะท ำกำรส ำรองข้อมูลช่วงเดือน เม.ย.และ ต.ค. 
เมื่อมีกำรโยกย้ำย โดยเก็บข้อมูลใส่ External Hard Disk 

๗.  การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรส ำรองข้อมูล และฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ ควรมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ 
และเครื่องมือท่ีจ ำเป็น ดังนี้ 
 ๗.๑  แผ่น Boot Disk 
 ๗.๒  แผ่นติดต้ังระบบปฏิบัติกำร 
 ๗.๓  แผ่นติดต้ังโปรแกรม หรือระบบงำนท่ีส ำคัญ 
 ๗.๔  ส่ือบันทึกกำรส ำรองข้อมูลและระบบงำนท่ีส ำคัญ 
 ๗.๕  แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware 
 ๗.๖  แผ่น Driver อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
 ๗.๗  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำรอง 
 ๗.๘  อุปกรณ์ส ำรองต่ำง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๘.  การฟื้นฟูระบบสารสนเทศ 
 ๘.๑  สภำพปกติของระบบสำรสนเทศ 
  โดยปกติระบบเครื่องแม่ข่ำยและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จะต้องอยู่ในสภำพควำมพร้อมรองรับ 
กำรให้บริกำรกับเครื่องลูกข่ำยต่ำง ๆ ได้ตลอดเวลำ ๒๔ ช่ัวโมง หำกไม่สำมำรถให้บริกำร ก็จ ำเป็นต้องกู้คืน
ระบบให้กลับมำใช้งำนได้เร็วท่ีสุดหรือเท่ำท่ีจะท ำได้ แผนกำรฟื้นฟูระบบสำรสนเทศเป็นวิธีกำรท่ีท ำให้ระบบ 
กำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูล กลับสู่สภำพเดิมเม่ือระบบเสียหำยหรือหยุดท ำงำน 

๘.๒  ลักษณะ... 
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     ๘.๒  ลักษณะควำมล้มเหลว 
  ต่อไปนี้แสดงถึงควำมล้มเหลวของระบบงำนสำรสนเทศภำยใน รร.กำรบิน ท่ีจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรกู้คืนข้อมูลเพื่อให้สำมำรถใช้ระบบงำนฯ ได้ตำมปกติ 
 ๘.๒.๑  ระบบงำนสำรสนเทศของ รร.กำรบิน ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เนื่องจำกข้อขัดข้องหรือ
สำเหตุใดก็ตำม 
 ๘.๒.๒ ระบบงำนสำรสนเทศของ รร.กำรบิน มีกำรท ำงำนท่ีผิดปกติ เนื่องจำกข้อขัดข้องหรือ
สำเหตุใดก็ตำม และมีควำมจ ำเป็นต้องหยุดให้บริกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 

๙.  ขั้นตอนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ 
 ๙.๑  ด ำเนินกำรหำสำเหตุของเว็บไซต์ท่ีไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เมื่อทรำบถึงสำเหตุแล้วให้ด ำเนินกำร
แก้ไข หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้ ประสำน สอ.ทอ.เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไข 
 ๙.๒  ระบบสำรสนเทศภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของ ศปก.รร.กำรบิน ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
ให้ผู้ดูแลระบบท ำกำรหำสำเหตุท่ีระบบไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เมื่อทรำบถึงสำเหตุให้ท ำกำรแก้ไขโดยประสำน 
ทสส.ทอ.เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและส่ง จนท.มำเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขพร้อมน ำข้อมูลท่ีส ำรอง 
ไว้มำลงในระบบเพื่อให้ระบบมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันมำกท่ีสุด 

๑๐.  ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล 
  ๑๐.๑  ในกรณีของเว็บไซต์ของ รร.กำรบิน ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เวลำท่ีใช้ต้ังแต่กำรเริ่มต้น กู้คืนข้อมูล
จนกระท่ัง Website ของ รร.กำรบิน สำมำรถให้บริกำรได้ตำมปกตินั้น ต้องอยู่ในเวลำ ๒ วัน 
  ๑๐.๒  ในกรณีระบบสำรสนเทศโปรแกรมบูรณำกำร ศปก.รร.กำรบิน ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เวลำท่ีใช้
ต้ังแต่เริ่มต้นกู้คืนข้อมูลจนกระท้ังรับบสำรสนเทศโปรแกรมบูรณำกำร รร.กำรบิน กลับมำให้บริกำรได้ตำมปกติ
นั้น ต้องอยู่ในเวลำ ๖ ช่ัวโมง 

๑๑.  การก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมาย 
 ๑๑.๑  ระดับนโยบำย 
 รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย ให้ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ ตลอดจนติดตำม ก ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ประธำน คณก.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
 ๑๑.๒  ระดับปฏิบัติ 
 รับผิดชอบดูแลบ ำรุงรักษำ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติ ศึกษำ ทบทวน วำงแผน และติดตำมกำรปฏิบัติในกำรส ำรองข้อมูล  
และฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ ได้แก่ 
 ๑๑.๒.๑  นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน 
 ๑๑.๒.๒  นทสส.รร.กำรบิน 
 ๑๑.๒.๓  ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลของ นขต.รร.กำรบิน 

๑๒.  ผังกระบวน... 
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๑๒.  ผังกระบวนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ 
 ๑๒.๑  กรณีกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 

 ๑๒.๑.๑  เมื่อเกิดไฟฟ้ำดับ/ไฟฟ้ำตก หรือได้รับแจ้งกำรตัดกระแสไฟฟ้ำ ให้รีบปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยท้ังหมด เพื่อป้องกันกำรเกิดไฟกระชำกท ำให้อุปกรณ์เสียหำย  
 ๑๒.๑.๒  เมื่อไฟฟ้ำกลับมำใช้งำนปกติให้เปิดใช้งำนอุปกรณ์เครือข่ำย และเครื่องแม่ข่ำยท้ังหมด
ให้กลับมำท ำงำนตำมปกติ 

 ๑๒.๑.๓  ตรวจสอบข้อขัดข้อง ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น หำกมีข้อขัดข้องให้พิจำรณำปฏิบัติตำม 
แผนกำรฟื้นฟูระบบสำรสนเทศต่อไป 

กระบวนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๒  กรณี... 

ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
และอุปกรณ์เครือข่ำย 

รำยงำน ผบช./แจ้ง น.รักษำควำมมั่นคงฯ 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
และอุปกรณ์เครือข่ำย 

ตรวจสอบระบบสำรสนเทศ 

กำรฟ้ืนฟูระบบ 
สำรสนเทศ 

ปกติ 

ปกติ 

ไมป่กติ 

ไมป่กติ 

รับแจ้งไฟฟ้ำขัดข้อง/ตัดกระแสไฟฟ้ำ 

บันทึกผล/รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
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  ๑๒.๒  กรณีมีกำรปรับปรุงแก้ไข เคล่ือนย้ำย หรือเปล่ียนแปลงระบบ 
   ๑๒.๒.๑  ตรวจสอบกำรติดต้ัง หรือต้ังค่ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำย/ระบบสำรสนเทศให้ถูกต้อง 
 ๑๒.๒.๒  เปิดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ และระบบสำรสนเทศท่ีหยุดให้บริกำร 
 ๑๒.๒.๓  ตรวจสอบข้อขัดข้อง ควำมถูกต้องของกำรท ำงำนของอุปกรณ์ หำกมีข้อขัดข้อง 
ใหท้ ำกำรตรวจสอบแก้ไข 
 ๑๒.๒.๔  กรณีท่ีแก้ไขไม่ได้ให้ท ำกำรกู้คืน (Restore) สถำนะ/กำรต้ังค่ำล่ำสุดท่ีระบบท ำงำนได้
ปกติหรือติดต่อขอรับกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีจำก สอ.ทอ.ต่อไป 
 

กระบวนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ กรณีการปรับปรุงแก้ไข เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๓  กรณี... 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

และอุปกรณ์เครือข่ำย 

ต้ังค่ำกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ 
และเครือข่ำย 

ตรวจสอบระบบ/กำรต้ังค่ำ 

แก้ไข/ฟื้นฟูระบบประสำนขอรับ 

กำรสนับสนุนจำก สอ.ทอ. ปกติ 

ไม่ปกติ 

บันทึกผล/รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งมีกำรปรับปรงุแก้ไข 
เคลื่อนย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงระบบ 
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๑๒.๓  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยโดนภัยคุกคำมจำกมัลแวร์ 
 ๑๒.๓.๑ กรณีเกิดกำรขัดข้องเนื่องจำกถูกมัลแวร์ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยท่ีจะแพร่กระจำยไปยัง
อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบเครือข่ำย ให้ท ำกำรดึงสำยสัญญำณเครือข่ำย (สำย LAN) ออกจำกเครื่องนั้นโดยเร็ว 
 ๑๒.๓.๒ ท ำกำรตรวจหำ และก ำจัดมัลแวร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ 
 ๑๒.๓.๓ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ได้ ให้ด ำเนินกำรล้ำงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และติดต้ังระบบปฏิบัติกำร ระบบงำน และโปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่ จำกนั้นกู้คืนข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลท่ีได้ส ำรองไว้ รวมทั้งต้ังค่ำและตรวจสอบกำรท ำงำนให้กลับคืนสู่สภำพปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๔  กรณี... 

ตัดกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย 

สแกนหำมัลแวร์ 

ก ำจัดมัลแวร์ 

ล้ำงเครื่อง ติดต้ังระบบปฏิบัติกำร 
ระบบงำน และกู้คืนข้อมูล 

ต้ังค่ำและเชื่อมต่อเครือข่ำย 

ไม่ได้ 

ได้ 

บันทึกผล/รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งเครื่องแม่ข่ำยติดมัลแวร์ 
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๑๒.๔  กรณีอุปกรณ์ (Hardware) เกิดควำมเสียหำย 
 ๑๒.๔.๑  ด ำเนินกำรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเสียหำยและซ่อมแซม หำดไม่สำมำรถซ่อมได้ให้ประสำนขอรับ
กำรสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทนจำก สอ.ทอ. และด ำเนินกำรส่งซ่อมอุปกรณ์ท่ีช ำรุดตำมสำยงำนพัสดุ 
 ๑๒.๔.๒  หำกจ ำเป็นต้องต้ังค่ำกำรท ำงำนหรือติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้ด ำเนินกำรให้พร้อมใช้งำนในกรณี 
ท่ีไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคจำก สอ.ทอ. 
 ๑๒.๔.๓  น ำอุปกรณ์ท่ีผ่ำนกำรซ่อมแซม หรืออุปกรณ์ทดแทนมำติดต้ัง 
 ๑๒.๔.๔  ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำงำน 

 
กระบวนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ กรณีอุปกรณ์ (Hardware) เกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

๑๒.๕  กรณี... 

ติดต้ังอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน 

ตรวจสอบปัญหำ 

แก้ไข/ต้ังค่ำ 

ตรวจสอบกำรท ำงำน 

จัดหำทดแทน/ส่งซ่อม 

ประสำนผู้เชี่ยวชำญ 

ช ำรุด 

ขัดข้อง แก้ไขเองไม่ได้ 

แก้ไขเองได้ 

ไม่ปกติ 

ปกติ 

บันทึกผล/รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งอุปกรณช์ ำรุด/ขัดข้อง 
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๑๒.๕  กรณีซอฟต์แวร์ (Software) เกิดควำมเสียหำย 

 ๑๒.๕.๑  ด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุและแก้ไขข้อขัดข้องซอฟต์แวร์เบื้องต้น โดยใช้ฟังก์ช่ันกำรซ่อมแซม 
(Repair) จำกแผ่นติดต้ังซอฟต์แวร์ 
 ๑๒.๕.๒  หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล (Backup) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นั้น  ๆ
จำกพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์ดังกล่ำว 

 ๑๒.๕.๓  ด ำเนินกำรถอนกำรติดต้ัง (Uninstall) และท ำกำรติดต้ัง (Install) 
 ๑๒.๕.๔  กู้คืน (Restore) ข้อมูลท่ีได้ส ำรองไว้ และต้ังค่ำให้พร้อมใช้งำน 

 

กระบวนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ กรณีซอฟต์แวร์ (Software) เกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.  กำรติดตำม... 

บันทึกผล/รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งซอฟต์แวร์ขัดข้อง 
 

ตรวจสอบปัญหำ แก้ไข/ปรับปรุง 

ส ำรองข้อมูล 

ถอนกำรติดต้ัง 

ติดต้ังซอฟต์แวร์/ระบบงำนใหม่ 

กู้คืนข้อมูลและต้ังค่ำ 
ให้พร้อมใช้งำน 

แก้ไขได้ 

แก้ไขไม่ได้ 



 
 

- ๙ - 

๑๓.  การติดตามและรายงานผล 

 ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน ร่วมกับ น.รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
ของ รร.กำรบิน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำร เมื่อเกิดข้อขัดข้องกับระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลของหน่วย เพื่อน ำเสนอรำยงำนสรุป
ให้ คณก.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน เพื่อท่ีจะน ำมำปรับปรุงพัฒนำแผนกำรส ำรอง
ข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 แผนกำรส ำรองและกำรกู้คืนข้อมูลระบบงำนสำรสนเทศ รร.กำรบิน ฉบับนี้ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรตำมแผนกำรส ำรองและกำรกู้คืนข้อมูลระบบงำนสำรสนเทศ รร.กำรบิน ต่อไป 

                               
 
                                          (ลงช่ือ) น.อ.ขวัญชำติ  ชวนสนิท 
           (ขวัญชำติ  ชวนสนิท) 
         ประธำนกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 

                              พ.ค.๖๕ 
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