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แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

 
ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร จําเป็นต้องได้รับการดูแล

รักษาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร ซึ่งอาจมี
ปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบทําให้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์
เสียหายได้   

ดังน้ันจึงได้จัดทําแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
2. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบ้ืองต้น 
3. การเตรียมความพร้อม 
4. การจัดองค์กรและกําหนดผู้รบัผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
7. ผังงานกระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
8. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม 
9. การติดตามและรายงานผล  

 
โดยอธิบายรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์และประเมนิความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบตั ิ

1.1  วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ 
 ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สามารถจําแนกได้เป็น
สองกลุ่มหลักๆ ได้แก่  

 ภัยพิบัติจากภายนอก 
1) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่ออาคารสถานที่ต้ังของ 

เครื่องประมวลผลหลัก หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ความช้ืน 
อุณหภูมิ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง คลื่นความร้อน ฯลฯ  

2) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล   
3) ระบบการสื่อสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง   
4) ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ   
5) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง

สร้างความเสียหายหรือทําลายระบบข้อมูล   
6) ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
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 ภัยพิบัติจากภายใน 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลกั ระบบฐานขอ้มูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทําลาย  
2) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร 
3) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทํางาน  

  

1.2   การประเมินสถานการณ์และกําหนดระดับความรนุแรง  (Situation Assessment)   
  เมื่อองค์กรมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติแล้ว จะทําการประเมินและกําหนดระดับความรุนแรงภัยพิบัติ 

เพ่ือเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ละเมิดความปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  
(Security Log Management System) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนํามาจัดทํา
กระบวนการและผังงานการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ รวมทั้งแผนกู้คืนระบบ 
กลับสู่สภาพเดิมต่อไป 
  

สถานการณ์ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 
ระดับความรุนแรง  

(1 รุนแรงต่ําสุด, 5 รุนแรงสูงสุด) 
 

 
คะแนนรวม 

 
จัดลําดับ 

ต่อ
ระบบงาน 

ต่อพันธกิจ
ตามกฏหมาย 

ต่อ
ประชาชน 

ไฟไหม้ 5 5 5 15 1 
โดนเจาะระบบ 5 3 5 13 2 
ไฟฟ้าดับ 5 1 5 11 3 
นํ้าท่วม / นํ้ารั่วซึม 4 2 4 10 4 
แผ่นดินไหว 4 1 5 10 4 
จลาจล การชุมนุม / 
เหตุการณ์ความไม่สงบ / 
สถานการณ์ทางการเมือง 

2 3 4 9 5 

ภัยแล้ง / คลื่นความร้อน 2 1 5 8 6 
พายุ 1 1 5 7 7 
โรคระบาด 1 1 4 6 8 
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2. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบือ้งต้น 
2.1   การประกาศแผน (Activation)   

 องค์กรมีการประกาศใช้แผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมี
การจัดอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนด้วย โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะทําการแจ้งให ้CEO หรือ CIO ขององค์กรทราบ เพ่ือพิจารณาและประกาศใช้แผน
ต่อไป 

2.2   กระบวนการดําเนนิงาน (Procedure)   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมขัน้ตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ทีผ่ิดปกติในองค์กร 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุเฉนิต้องมีการเลือกขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทัง้การรวบรวม
เหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้บุกรุกเพ่ือยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและถูกต้อง ระบบงานต่างๆ ที่มี
ความสําคัญต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สํารอง เพ่ือใช้ในการกู้คืนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

2.3   การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 มีการจัดทําบัญชีรายช่ือและขอ้มูลสําหรบัติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้สําหรับการติดต่อทางด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจําเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เป็นต้น  มีการเตรียมการ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนที่อาคารและเส้นทางการเดินทาง 

2.4   การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็น   
การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จําเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังน้ี 

‐ แผ่นติดต้ังระบบปฏิบัติการ/ ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/ แผ่นติดต้ังระบบงานที่สําคัญ 
‐ อุปกรณ์สํารองข้อมูลของระบบงานที่สําคัญ เช่น External Harddisk / SAN Storage / Cloud 
‐ แผน่โปรแกรม Antivirus / Spyware 
‐ แผ่น Driver อุปกรณ์ต่างๆ 
‐ ระบบสํารองไฟฉุกเฉิน 

2.5   การสํารองขอ้มูล (Backup)   
  เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกทําลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์      

ผู้บุกรุกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถนําข้อมูลที่มีปัญหากลบัมาใช้งานได้ โดยองค์กรมีนโยบายการ
สํารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์สํารองและแผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan Policy) 

2.6   การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์   
 มีการติดต้ังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานจําเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในการเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือทําลาย
ระบบได้ โดยองค์กรมีนโยบายป้องกันไวรัส  และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงคดี์  (Virus and Malicious software 
Protection Policy) 
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2.7   การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   
 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1) ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด

ขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ซึ่งมรีะยะเวลาการสํารองไฟฟ้าได้ประมาณ  30-60 นาที 

2) เปิดเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และบํารงุรักษาเคร่ือง
สํารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผูใ้ช้รีบบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันท ีและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

4) ติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) และตรวจเช็คความพร้อมอยู่เสมอ ได้แก่ปริมาณน้ํามัน 
แบตเตอรี่ และต้ังเวลาทดสอบการทํางานอัตโนมัติสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าจะทํางานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมง  

2.8   การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมีแนวทางดังน้ี 

1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้าม
บุคคลที่ไมม่ีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่าย หากจําเป็น ให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบนําพาเข้าไป  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทําบัตรผ่าน (Key Card) เพ่ือใช้ใน
การเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย และมีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือป้องกันการโจรกรรม 

2) มีการติดต้ัง Firewall เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา 

3) มีการติดต้ัง Proxy Server  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตขององค์กรและ
กลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการกําหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย  ทําการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
องค์กร เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ใน
การเรียกใช้ผิดปกติ  เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป 

5) การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะช่วย
เสริมสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

2.9   การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท์ี่จําเปน็ กรณเีกิดแผ่นดินไหว  
มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่จําเป็นในกรณีเกิดแผ่นไหว โดยเตรียมอุปกรณ์ดังน้ี 
1)  เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ 
2)  ฝึกซอ้มการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
3)  ควรทราบตําแหน่งวาล์วถังก๊าซ นํ้าประปา และสะพานไฟฟ้า 
4)  ไม่วางของหนักไว้บนช้ัน หลังตู้ หรือที่สงู 
5)  ผูกหรือยึดติดเคร่ืองใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีนํ้าหนักมากไว้กับพ้ืนหรือผนัง 
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6)  ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกําหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และเป็นสัดส่วน
ของแต่ละช้ันหรือหน่วยงาน 
 
 
 

3. การเตรียมความพร้อม 
3.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์์และข้อมูลเกิดความ  

เสียหาย เม่ือไฟฟ้าดับ และปัญหาไฟฟ้ากระชาก     
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ กําหนดแนวทางการดําเนินการเบ้ืองต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ ดังน้ี 

3.1.1 จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หม้อไฟระเบิด 
3.1.2 ติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) และตรวจเช็คความพร้อมอยู่เสมอ ได้แก่ปริมาณน้ํามัน 

แบตเตอรี่ และต้ังเวลาทดสอบการทํางานอัตโนมัติสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าจะทํางานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมง  

3.1.3 ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และป้องกันความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ์ในส่วน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการสํารองไฟฟ้าโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 

3.1.4 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.1.5 จัดทํา Checklist ระยะเวลาในการปิด / เปิด ระบบสารสนเทศกรมประมงทีม่ีเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายติดต้ังอยู่ในห้องควบคุมระบบเครือข่าย กรณีที่ระบบไฟฟ้าดับหรือถูกตัด 
3.1.6 เปิดเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ บํารุงรักษา

เครื่องสํารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
3.1.7 เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รีบทําการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์์

และอุปกรณ์ต่างๆ  
3.1.8 ให้มีการสํารองฐานข้อมูลทุก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความเสียหาย
เม่ือเกิดเหตุไฟไหม้ 

เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไฟไหม้  ซึง่อาจสร้างความเสยีหายแก่ระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์์ต่างๆ กําหนดแนวทางการดําเนินการเบ้ืองต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

3.2.1 จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม้  
3.2.2 ติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ในห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
3.2.3 ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือในทุกช้ันของอาคารเพ่ือการควบคุมเพลิงในเบ้ืองต้น สําหรับ

ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ควรติดต้ังถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วที่สามารถดับไฟประเภท C ได้เป็นอย่างน้อย (อุปกรณ์ 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) 

3.2.4 ให้มีการสํารองฐานข้อมูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
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3.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความเสียหาย 
เม่ือเกิดเหตุน้าํท่วม /น้ํารั่วซึม    

เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์นํ้าท่วม /นํ้ารั่ว  ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์์คอมพิวเตอร์ต่างๆ กําหนดแนวทางการดําเนินการเบ้ืองต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

3.3.1 จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากนํ้าท่วม /นํ้ารั่ว    
3.3.2 ติดต้ังระบบตรวจจับการร่ัวซึมของนํ้า (Water Leak Detection System) ในห้องควบคุม

ระบบเครือข่าย 
3.3.3 มีการตรวจสอบระบบท่อนํ้าประปา ฝ้าเพดานห้องควบคุมระบบเครือข่าย เพ่ือให้ปลอดภัยต่อ

การร่ัวซึมอย่างสมํ่าเสมอ 
3.3.4 ให้มีการสํารองฐานข้อมูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

3.4   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากไวรัส  
3.4.1 ทําการติดต้ัง Firewall ซึ่งทําหน้าที่กําหนดสิทธิการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    

และป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก  
3.4.2 มีการติดต้ังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่าย (Server) และเคร่ืองลูกข่าย  (Client) 
3.4.3 อัพเดตโปรแกรมกําจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เป็นอย่างน้อย (Update Patch) 

3.5 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์์ โจมตี
ระบบเครือข่าย 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  มีแนวทางดังน้ี 

3.5.1 กําหนดมาตรการควบคมุการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสยีหาย 
3.5.2 หากบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้อง จําเป็นต้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่ายจะต้อง

ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผูดู้แลระบบเครอืข่าย เป็นผู้รับผิดชอบนําพาเข้าไปที่ประตู
เข้าออก และคอยกํากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน สาํหรับประตูเข้าออกมีการติดต้ังระบบ Access Control โดยใช้ 
Key Card และติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือป้องกันการโจรกรรม  

3.5.3 มีการติดต้ัง Firewall เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา  

3.5.4 มีการติดต้ัง Proxy Server  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตและกลั่นกรอง
ข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งมกีารกําหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3.5.5 มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย  ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กร 
เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปรมิาณมากผิดปกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมคีวามถี่ในการเรียกใช้
ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรปุหาสาเหตุและป้องกันต่อไป  

3.5.6 มีการป้อนช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือตรวจสอบสิทธิก่อนเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตหรอืใช้งานระบบเครือข่าย ตามอํานาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
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3.6  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ  เจ้าหนา้ที่แผนกต่างๆ  
ภายในองค์กร ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในเคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์์ 

ช้ีแจงและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  และด้านซอฟต์แวร์ 
(Software) เบ้ืองต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  

3.6.1 สร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information  Security) โดย
เจ้าหน้าที่ขององค์กร เพ่ือช่วยกํากับดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน  

3.6.2 วางกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จัดทําคู่มือบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

3.7   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว 
  การเตรียมความพร้อมในขัน้น้ี ให้เริ่มต้ังแต่ปัจจุบันเพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล 

ประเมินสถานการณ์จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เตรียมการต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถเผชิญกับภัย  
3.7.1 ติดตามข้อมูลข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหว ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่ือมโยงไปถึงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ได้แก่  

1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข้อมูลอุณหภูม ิข่าวเตือนภัย  (www.tmd.go.th)   
2) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ : การแจ้งเตือนล่วงหน้า (www.ndwc.thaigov.go.th) 
3) กรมทรัพยากรธรณี : ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม / แผ่นดินไหว (www.dmr.go.th) 
4) หน่วยงานสํารวจเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหว

ทั่วโลก (www.earthquake.usgs.gov) 
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การแจ้งเตือนภัย ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย มาตรการ 

และแนวทางปฏิบัติ (www.disaster.go.th) 
3.7.2 การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ 

 สัตว์หลายชนิดมีการรับรู้และมักแสดงท่าทางออกมาก่อนเกิดแผ่นดินไหว อาจจะรู้ล่วงหน้า
เป็นช่ัวโมงหรือเป็นวันก็ได้ เช่น 
 1)  สัตว์เลี้ยง สัตว์บ้านทั่วไปต่ืนตกใจ เช่น สุนัข เป็ด ไก่ หมู 
 2)  แมลงสาบจํานวนมากว่ิงเพ่นพ่าน 
 3)  หนู งู ว่ิงออกมาจากที่อาศัย ถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นช่วงฤดูจําศีลของพวกมัน 
 4)  ปลากระโดดขึ้นมาจากผิวนํ้า 

3.7.3 การเตรียมคน สถานที่อพยพและวัสดุอุปกรณ์  
1)  ประสานการเตรียมงานกับหน่วยกู้ภัยเพ่ือเตรียมการในการป้องกันและบรรเทาภัยจาก

แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และกําหนดวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอน  
2)  ประสานการเตรียมการกับสว่นราชการที่เก่ียวข้องในการจัดเตรียมกําลังคน วัสดุ อุปกรณ์

ต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
3)  สํารวจสถานที่อพยพที่ปลอดภัยพร้อมอํานวยความสะดวก อาหาร และนํ้าด่ืม สําหรับ

บุคลากรขององค์กร 
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4)  สํารวจ จัดทําบัญชียานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหส้ามารถตรวจสอบและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย  

5)  จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือการอพยพผู้ประสบภัยและการขนส่งสิ่งของที่จําเป็นต่าง ๆ  
3.7.4 การจัดเตรียมมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของอาคาร  

1)  สํารวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกําหนดให้ปรับปรุงแก้ไขให้การใช้ประโยชน์ในอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย สามารถป้องกันแรงสั่นสะเทือนทีม่ีผลต่ออาคารตามความเหมาะสม  

2)  เมื่อมีอาคารทีม่ีการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนแผนผัง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคารต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ดําเนินการแก้ไข หรือรื้อถอนเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

3.7.5 การปฏิบัติขั้นเตรียมการ  
1) การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม  
2)  การสํารวจและจัดทําบัญชีเป้าหมาย พ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยแยกประเภทเป้าหมายตาม

ความสําคัญ และกําหนดมาตรการในการเผชิญภัย  
3)  อบรม ให้ความรู้การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถลม่ แก่เจ้าหน้าที ่บุคลากรในองคก์ร  
4)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติการขั้นเตรียมการ  

3.8   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการชุมนมุประท้วงและก่อจลาจล 
  เพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมประท้วงและก่อ

จลาจล เตรียมการต่าง ๆ ที่จาํเป็นเพ่ือให้ สามารถเผชิญกับภัย  
1) จัดทําแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
2) จัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity 

Planning) กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สํานักงานกรมประมงได้ 
ดําเนินการหาข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตํารวจ นักข่าว โทรทัศน์ วิทยุ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3) จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ เป็นต้น 

และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม 
4) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบป๊ัมนํ้า ระบบสํารองไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และระบบรักษา 

ความปลอดภัยสําหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
5) ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัย 
6) สํารองข้อมูล 
7) จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีที่มีเหตุขัดขอ้ง เจ้าหน้าที่  

สามารถ Remote เข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทนัที โดยไม่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมประมง 
8) จัดทําบัญชีรายช่ือและข้อมูลสําหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้สําหรับการติดต่อ 

ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจําเป็นฉุกเฉนิ เช่น การไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เป็นต้น 
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4. การจัดองค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
องค์กรจัดเตรียมคณะทํางาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือรองรับกับภัย

ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังน้ี 
4.1   ระดับนโยบาย  
 รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา ตลอดจนติดตาม กํากับ ดูแล  

ควบคุม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
อธิบดีกรมประมง  (Chief Executive Officer : CEO) 
รองอธิบดีกรมประมง  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมประมง (Chief Information Officer : CIO) 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Director of Information and Communication Technology) 

4.2   ระดับปฏิบัติ    
4.2.1 คณะบริหารจัดการการกู้คนืระบบ   

มีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรสัพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836  
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 

 

4.2.2 คณะกู้คืนเครือข่าย   
มีหน้าที่ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ปกติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-772-5332 
 

4.2.3 คณะกู้คืนแอพพลเิคชนั   
มีหน้าที่ติดต้ัง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมลูให้พร้อมใช้งาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

   นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายสิริวิทย์  เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-171-6344 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 

 

4.2.4 คณะประเมินความเสียหาย   
มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software 

พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรสัพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836   
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 
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นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   097-068-0041 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-171-6344 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 
 

4.2.5 คณะอาคารสถานท่ี   
มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่สําหรับไซต์สํารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร แอร์ 

ให้พร้อมใช้งาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
   นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
 

4.2.6 คณะการจัดการทั่วไป   
มีหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือคณะอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการทํางาน  

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นางสาวสมลักษณ์  ขุนจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวนัยนา ภู่พันธ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-778-0368 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
 

4.2.7 คณะแก้ไขปญัหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และ 
ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  
                                มหีน้าที่แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ควบคุมการดําเนินงานในการดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   
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4.2.8 คณะแก้ไขปญัหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องดําเนินการสํารอง

ข้อมูลทีส่ําคัญ จากเคร่ืองสํารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงานอยู่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ      092-853-0731    

4.2.9 คณะแก้ไขปญัหาเบื้องต้น กรณีน้าํท่วม/น้าํรั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่จะ

เกิดผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วมลงทุกระบบ สูบนํ้าออกจากห้องควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการร่ัวซึม 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 

4.2.10   คณะแก้ไขปญัหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์    
มีหน้าที่กู้คืนระบบให้ทํางานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
   นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 

  นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
  นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
  นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    098-272-7662 
  นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
  นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 

4.2.11   คณะสาํรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)    
มีหน้าที่สํารองและกู้คืนข้อมลู เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และฟ้ืนฟู

ระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
   นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 

นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-313-0559 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
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4.2.12   คณะแก้ไขปญัหาเนื่องจากแผ่นดินไหว    
มีหน้าทีแ่ก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเน่ืองจากแผน่ดินไหว  แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดําเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า
เพ่ือป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารทีเ่สียหาย แจ้งความ
เสียหายแก่ผู้ควบคุมและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

 นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-313-0559 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทรงสัณฑ์  สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 
 

4.2.13   คณะแก้ไขปญัหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเน่ืองจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล แจ้งเหตุต่อ

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาดําเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง 
ให้เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบสํารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุมและผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 

 นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
   นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ     084-011-6933   

นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-313-0559 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 
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5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยพบิตั ิ
     มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ กําหนดแนวทาง
ให้บุคลากรปฏิบัติดังน้ี  

5.1  กรณีเครือ่งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 
1)  ในกรณีที่มเีหตุอันทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้ตามปกติ  

ให้เจ้าหน้าที่ผูน้ั้น แจ้งเหตุน้ันให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานทราบ หรือในกรณี
เกิดจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สามารถดําเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในองค์กรทราบ  

2)  กรณีเกิดการขัดข้องเน่ืองจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไป
ยังเคร่ืองอ่ืนในระบบเครือข่าย ให้ดึงสายเช่ือมโยงระบบเครือข่าย (สาย LAN) ออกจากเคร่ืองน้ันโดยเร็ว ในกรณีที่
เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงาน ภายในตึกทีต้ั่งของคอมพิวเตอร์ที่พบการขัดข้องให้ดึงสาย LAN ออก
จากจุดชุมสายในช้ันน้ันออกให้หมด  

3)  ให้เจ้าหน้าที่ด้าน IT ของหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศูนย์สารเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป  
 

5.2  กรณีเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
1) ตัดการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แลว้ปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตามลําดับความสําคัญของการให้บริการ 
2) ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยพิจารณา

ตามลําดับความสําคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ ประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้าและเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า   

3) ตัดระบบจ่ายไฟ  
4) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่ปลอดภัยให้รีบขนย้ายไปไว้ที่ปลอดภัย 
5) กรณีไฟไหม้ให้ดับเพลิงด้วยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการดับเพลิงด้วยการฉีดก๊าซ สารสะอาด 

FM 200    
6) ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

หรือผู้เช่ียวชาญระบบเครือขา่ยโดยเร็วที่สุด 
7) ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สํารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบนํา  

อุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด  
8) ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผูอํ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยเร็ว 
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6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพบิัติ ท่ีอาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 
กรณีจากไฟไหม้ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และพืน้ที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผังงานหน้า 27) 
1. เมื่อพบเหตุไฟไหม้ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   

 
2. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบแจ้งหวัหน้ากลุม่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือขา่ย ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ 
และดําเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องปฏิบัติงานฯ เสียหายน้อยที่สุด  
 
3. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบต้องใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ดําเนินการดับเพลิง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีติดต้ังอยู่ภายในห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วที่สามารถดับไฟ
ประเภท C เป็นอย่างน้อย ได้แก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โดยไม่ทําลายหรือทําให้เกิดความ
เสียหายแก่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ทิ้งคราบรอยสกปรก ไม่หลงเหลือนํ้ายาตกค้างเมื่อฉีดใช้งาน  
 
4. กรณีไมส่ามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้ ต้องแจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในเขตที่ต้ังน้ีคือสถานีตํารวจ
ดับเพลิงบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-1557 เพ่ือดําเนินการต่อไป  
 
5. ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร และจดัการขนย้ายอุปกรณ์ที่สามารถขนย้ายได้ (บางส่วน) ไปยังสถานที่ 
ที่ปลอดภัย ได้แก่ อาคาร NIFI ช้ัน 1 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ช้ัน 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรืออาคารอ่ืน
ใกล้เคียง แล้วแต่เหตุไฟไหม้และความเหมาะสม  
 

6. ผู้ควบคุมในข้อ 2  ดําเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสัง่การต่อไป 
 

7. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีน้ีจะต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมด พร้อมทัง้จัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
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กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) (ผังงานหน้า 28) 
1. กรณีเกิดเหตุหรืออุปกรณ์จับควัน (Smoke Detector ) จับควันได้และมีสัญญาณเกดิที่ตู้ควบคุมหรือมีเสียง
กระด่ิงดัง ให้ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือผู้พบเหตุรีบแจ้งมาทางผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผดิชอบโดยด่วน เพ่ือแก้ปัญหา
และระงับเหตุได้โดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 

 

2. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือ
ทราบ และดําเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เขา้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบฯ เสยีหายน้อยที่สุด  
 

3. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบ ต้องประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ และดําเนินการตามข้ันตอนการดับเพลิงโดยระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ดังน้ี   

3.1 สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้เอง  (ขั้นตอนอย่างละเอียด หน้า 16) 
 กดปุ่มยกเลิก (Abort Station) ค้างไว้ เพ่ือให้ระบบหยุดการนับเวลาช่ัวคราว (ตัวนับเวลาภายในตู้

จะนับเวลาถอยหลังจาก 60-0 วินาที) ซึ่งจะนับเวลานับถอยหลังใหม่ทุกครั้งที่กด 
 ดับไฟโดยการใช้ถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วประเภท C (ถังสีเขียว) เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีติดต้ังอยู่ภายในห้อง

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
 หากสามารถดับเพลิงได้หรือไฟดับเอง และสามารถไล่ควันไฟออกจากบริเวณได้หมด ให้ผู้รับผิดชอบ

กดปุ่ม Reset ที่ตู้ควบคุมระบบดับเพลิง เพ่ือกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
3.2 ไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้  (ขั้นตอนอย่างละเอียด หน้า 16) 

 ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีอัตโนมัติ (Automatic)  
  โดยระบบจะฉีดก๊าซออกมา หลังจากครบกําหนดนับเวลาถอยหลัง 60-0 วินาที 
 ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีฉุกเฉนิ (Manual)  

 กรณีที่ต้องการให้ระบบฉีดก๊าซออกมาทันท ี
 

4. กรณีที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ฉีดก๊าซแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องดําเนินการในข้อ 5 เพ่ือ
ป้องกันเหตุไฟลุกลามขยายตัว 
 

5. แจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ทีสุ่ด ซึ่งในเขตทีต้ั่งน้ีคือสถานีตํารวจดับเพลิงบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-1557, 
0-2521-0397 เพ่ือดําเนินการต่อไป  
 

6. ผู้ควบคุมในข้อ 2  ดําเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสัง่การต่อไป 
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7. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีน้ีจะต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายใน
ห้องควบคุมระบบฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 

ขั้นตอนการดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 
เน่ืองจากพ้ืนทีห่้องควบคมุระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการติดต้ังระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ซึง่ใช้สารสะอาดเป็นตัวดับเพลิงเพ่ือป้องกันอุปกรณ์เสียหาย จึงเป็นส่วนที่แยกออกมา
จากขั้นตอนการดับเพลิงหลัก โดยมีหลักการทํางาน 2 วิธี ดังน้ี 

1. วิธีอัตโนมัติ (Automatic)   
ระบบจะตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยใช้อุปกรณ์ Smoke Detector โดย Smoke Detector จะติดต้ัง

ไว้ 2 โซน ได้แก่ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และห้อง Facilities (ห้อง Facilities เป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า  
ระบบสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ) โดยจะติดต้ัง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ในแต่ละโซนสลับกันเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน และป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการตรวจจับควันไฟได้ทั้ง 2 โซนพร้อมกันระบบจงึจะส่ังการให้มีการฉีดก๊าซ FM 200 ออกมา 
เมื่ออุปกรณ์ ตรวจจับควัน ทัง้ 2 โซนตรวจจับควันไฟได้จะสั่งการให้ฉีดสาร FM 200 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1.1 กระด่ิงดัง เมื่อตรวจจับควันได้  
1.1.1 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันตัวใดตัวหน่ึงทํางาน  

 หลอด LED ทีตั่วอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดสว่างตลอดเวลา  
 กระด่ิงสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง   
 ฮอร์นที่ตู้ควบคุมจะเตือนเป็นเสียงยาว  
 ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign)  ในห้อง Server และห้อง Facilities แสดง

ข้อความเตือนให้อพยพคนออกจากห้อง  
1.1.2 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันอีกตัวหน่ึงซึ่งอยู่ต่างโซนกันทํางาน (ทํางานครบ 2 โซน) 

 หลอด LED ทีตั่วอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดสว่างตลอดเวลา 
 กระด่ิงสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง  
 ฮอร์นที่ตู้ควบคุมยังเตือนเป็นเสียงยาว ไฟกระพริบทํางาน   
 ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign)  ในห้อง Server และห้อง Facilities แสดง

ข้อความเตือนเตรียมพรอ้มฉีดก๊าซดับเพลิง 
 มีข้อความส่งถงึผู้ดูแลระบบทีกํ่าหนดไว้ (FM 200 : ALARM) 

1.2 ฉีดก๊าซ 
1.2.1 นับถอยหลัง 

 ระบบจะมีการนับเวลาถอยหลัง ต้ังแต่ 60-0 วินาที (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งานที่ต้ังไว้) 
1.2.2 ฉีด 

 เมื่อครบเวลาที่กําหนด ระบบจะสั่งให้ฉีดก๊าซ FM 200 เพ่ือดับเพลิงตามที่ออกแบบไว้ 
กระด่ิงสัญญาน ฮอร์น ไฟกระพริบ จะทํางานพร้อมกัน 

 ใช้เวลาในการฉีดก๊าซจนหมดภายใน 10 วินาที และมีค่าใช้จ่าย 400,000 บาทต่อครั้ง 
จึงไม่ควรฉีดก๊าซโดยไม่จําเป็น 
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1.2.3 ยกเลิก 
 ระหว่างที่ระบบยังนับเวลาถอยหลัง หากมผีู้กดปุ่มยกเลิก (Abort Station) ค้างไว้  

ระบบจะหยุดการนับเวลาช่ัวคราว โดยสังเกตุได้จากตัวนับเวลาภายในตู้จะนับเวลาถอย
หลังจาก 60-0 วินาที และเมือ่ปล่อยปุ่มยกเลกิ ระบบจะนับเวลาต่อ หรือนับเวลาถอยหลังใหม่  

1.2.4 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 ระหว่างที่นับเวลาถอยหลัง หากมีผู้ที่สามารถดับเพลิงได้หรือไฟดับเอง และสามารถไล่

ควันไฟออกจากบริเวณได้หมด และมผีู ้Reset ระบบดับเพลิงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
 มีข้อความส่งถงึผู้ดูแลระบบทีกํ่าหนดไว้ (FM 200 : NORMAL) 

2. วิธีฉุกเฉิน (Manual) 
มี 2 วิธี ได้แก่ 
2.1 ดึง Manual Release Station ในกรณีที่ต้องการให้ระบบ ฉีดก๊าซ FM 200 ออกมาทันที 

กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลงิได้  
2.2 ดึง Lever Operate Control Head ที่หัวถังเก็บก๊าซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันทีตามท่อที่

ได้ออกแบบไว้  
 

หมายเหตุ : 

 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

 
กระด่ิงสัญญาณ (Alarm Bell) 

 
แผงควบคุม 

   

 
หน้าปัดภายในของแผงควบคุม 

 
ปุ่มกดเพ่ือฉีด 

 
ปุ่มกดเพ่ือเริ่มนับใหม ่
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กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด (ผังงานหนา้ 29) 
เมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จะทํางานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า

ห้องควบคุมระบบเครือข่าย เพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง และหาก
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหยุดทํางาน ระบบสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ก็จะทํางานต่ออีก 2 ช่ัวโมง  

 

1. เมื่อพบเหตุไฟดับ  
ผู้พบเหตุหรือผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบกรณีไฟดับ/หม้อไฟระเบิด ประกอบด้วย 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 

  นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพทติ์ดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 

  นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ      092-853-0731    
2. เมื่อเกิดเหตุไฟดับ  
 2.1 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดังน้ี 

 ตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ต้องทํางานทันที 
 ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ต้องสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ได้ปกติ 
 ประเมนิสถานการณ์ไฟฟ้าว่าเกิดจากระบบไฟฟ้าอาคารของหน่วยงาน หรอืการจ่ายไฟจากการไฟฟ้า  
 ประเมินพลังงานที่เหลือของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ว่าสามารถทํางานต่อได้ก่ีช่ัวโมง 
 สํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงและแบตเตอรี่ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

2.2  กรณีไฟดับนานมากกว่า 1 ช่ัวโมง หรือตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการไฟฟ้า 
 แจ้งผู้ควบคุม หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 

เพ่ือทราบ และดําเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าปฏิบัติงาน 
 ผู้ควบคมุดําเนินการรายงานผา่นทางโทรศัพท์ 084-694-1956 แก่ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 แจ้งคณะสํารองและกู้คืนข้อมลู เพ่ือเตรียมสาํรองข้อมูลและปิดระบบ 
 แจ้งคณะกู้คืนเครือข่ายและแอพพลิเคช่ัน ทางโทรศัพท์ 061-469-6294 เพ่ือเตรียมกู้คืนระบบ

เครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 แจ้งการไฟฟ้า   

o การไฟฟ้าบางเขน 0-2986-1111 , 0-2986-0000 
o การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี 0-2902-5211 , 0-2580-7480  

2.3 กรณีไฟดับนานมากกว่า 5 ช่ัวโมง  
 กรณีที่สามารถเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงได้  

o ให้ผู้รับผิดชอบเตรียมสํารองนํ้ามัน  
o ดําเนินการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงในช่ัวโมงที่ 7 หรือระดับนํ้ามันน้อยกว่า 1/4 

 กรณีที่ไม่สามารถเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงได้  
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o คณะสํารองและกู้คืนข้อมูลร่วมกับคณะกู้คืนเครือข่ายและแอพพลิเคช่ัน ต้องดําเนินการ
ปิดระบบภายใน 3 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ : ขั้นตอนปฏิบัติข้างต้นอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่าเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ามีนํ้ามันเต็มถัง สามารถทาํงาน
ต่อได้ 8 ช่ัวโมง กรณีมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไม่เต็มถังให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติข้อ 2.2 และ 2.3 
ตามความเหมาะสม 

 

3. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
3.1 กรณีที่มีการปิดระบบ คณะสํารองและกู้คืนข้อมูลร่วมกับคณะกู้คืนเครือขา่ยและแอพพลิเคช่ัน ต้อง

ดําเนินการเปิดระบบให้ใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม 
3.2 ผู้รับผิดชอบในกรณีน้ีจะต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 

 
กรณีน้ําท่วม / น้ํารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ผงังานหนา้ 30) 
1. กรณีมีนํ้ารั่วซึมหรือเกิดเหตุนํ้าท่วมห้องควบคุมระบบเครือข่าย ระบบตรวจจับการร่ัวซึมของนํ้าจะทํางานโดยส่ง
สัญญาณแสง LED และเสียงที่ตู้ควบคุม Water Leak เพ่ือเป็นการแจ้งเตือน พร้อมทั้งมีข้อความส่งถงึผู้ดูแลระบบ 
(WATER LEAK: ALARM) ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับข้อความเตือนหรือผู้พบเหตุ รีบแจ้งผูท้ี่อยู่เวรรักษาการณ์หรือแจ้ง
ผู้รับผิดชอบโดยด่วน เพ่ือแก้ปัญหาและระงับเหตุโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 
 

2. ผู้รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ 
และดําเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบฯ เสียหายน้อยที่สุด  
 
3. ผู้ทีอ่ยู่เวรรักษาการณ์หรอืเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องประเมินสถานการณแ์ละดําเนินการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ดังน้ี 
 3.1 กรณีนํ้ารั่วซึม 

 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องตรวจหาสาเหตุนํ้ารั่วและแก้ไขปัญหาน้ันให้
เรียบร้อย  

 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สามารถกดปุ่ม MUTE ที่ตู้ควบคุมเพ่ือหยุดเสียง
ได้ แต่แสงแสดงสภาวะนํ้ารั่วจะยังคงอยู่จนกว่านํ้ารั่วซึมจะได้รับการแก้ไข 

 เมื่อนํ้ารั่วซึมได้รับการแก้ไขจะมขี้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบ (WATER LEAK : NORMAL) 
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 3.2 กรณีนํ้าทว่ม 
 ผู้ควบคุมในข้อ 2 ดําเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956 แก่ผู้อํานวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องนําอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจัดหาไว้มาดําเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในเบ้ืองต้น โดยจะต้อง 
o จัดหาอุปกรณ์สร้างกําแพงหรืออุปกรณ์ก้ันนํ้าไม่ให้คอยลร์้อนจมนํ้า (ปัจจบัุนติดต้ังอยู่

นอกอาคาร NIFI ช้ัน 1) 
o ปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วมลงทุกระบบ  
o จากน้ันติดต้ังอุปกรณ์เครื่องสูบนํ้า ทําการสูบนํ้าออกจากบริเวณคอยล์ร้อน ตรวจสอบ

การร่ัวซึม และดําเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่สําคญัให้พ้นจากภัยนํ้าท่วม (บางส่วน) 
ไปยังอาคาร NIFI ช้ัน 2 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ช้ัน 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรือ
อาคารอ่ืนใกล้เคียงที่ปลอดภัยจากภัยนํ้าท่วมห้องควบคุมระบบเครือข่ายตามความ
เหมาะสม  

4. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ กรณีนํ้าท่วม ผูร้ับผิดชอบในกรณีน้ีจะต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบ
และอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ผังงานหน้า 31) 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
เครือข่าย โดยจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบและผูร้ับผิดชอบกรณีน้ีทราบโดยด่วน เพ่ือเข้าควบคุมสถานการณ์ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
 นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 

นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    098-272-7662 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 

 นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
 

2. ผู้รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ 
และดําเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เขา้ควบคุมสถานการณ์ เพ่ือระบบงานและเครือข่ายได้รับ
ความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมทั้งทําให้ระบบรักษาความปลอดภัยกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 
 
3. ผู้ควบคุมในข้อ 2 ดําเนินการรายงานการถูกโจมตีผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
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ขั้นตอนในการกู้คืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคกุคามทางคอมพิวเตอร์ มีดังนี ้
1. ควบคุมสถานการณ์  โดยต้องประสานงานกับคณะกู้คืนเครือข่ายด้วย 

1) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
2) ตัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 
3) เตรียมการสําหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก 

2. วิเคราะห์การถูกโจมตี  โดยต้องประสานงานกับคณะกู้คืนเครือข่ายด้วย 
1) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการ (System File) และไฟล์อ่ีนๆ 
2) วิเคราะห์ล็อกไฟล์ (Log File) ตรวจสอบโปรแกรมหรือ ข้อมูลที่ผู้บุกรุกทิ้งไว้ 
3) ตรวจสอบระบบเครือข่าย และระบบที่เก่ียวข้องกับการ Remote System 
4) ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 

3. กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์  โดยต้องประสานงานกับคณะสํารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) 
และคณะกู้คืนแอพพลิเคชันด้วย 

1) กู้คืนข้อมูลหรอืสารสนเทศทีเ่สียหาย หรือติดต้ังระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม ่
2) งดใช้เซอร์วิสที่ไม่จําเป็น  
3) ติดต้ังข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 
4) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
5) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดใหม ่หลังจากได้แก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 

 
4. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีน้ีจะต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบงานและระบบเครือข่าย 
พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและผูอํ้านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
 
กรณีแผ่นดินไหว (ผงังานหน้า 32) 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือผู้พบเหตุเมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน คณะอาคารสถานที่ และคณะแก้ไขปัญหาเน่ืองจากแผ่นดินไหว ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ โทรศัพท์  097-068-0041   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว และคณะอาคารสถานที่) 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ โทรศัพท์  087-410-3472   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว และคณะอาคารสถานที่) 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  โทรศัพท์  086-772-5332   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว และคณะอาคารสถานที่) 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  โทรศัพท์  080-044-1123   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว และคณะอาคารสถานที่) 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์ โทรศัพท์  087-313-0559   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว) 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  โทรศัพท์  087-633-8401   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว) 
นายธนัญชัย ประเสริฐสขุ โทรศัพท์  089-008-7784   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว) 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  โทรศัพท์  092-853-0731   (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว) 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  โทรศัพท์  088-941-7797   (คณะอาคารสถานที่) 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ โทรศัพท์  085-076-0556   (คณะอาคารสถานที่) 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ โทรศัพท์  086-462-4959    (คณะแก้ปัญหาแผ่นดินไหว) 
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2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาดําเนินการประกาศแนะนํา แจ้งเตือน 
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้หลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย  
ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอร์โทรศัพท์    084-694-1956  

หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย  เบอร์โทรศัพท์    061-549-9836 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เบอร์โทรศัพท์ 081-278-4873 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดําเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้  
 

4. หากจําเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดําเนินการป้องกันภัยตามแผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าตามควร
แก่กรณี ดังน้ี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีแผ่นดินไหว 
1. การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 

1) ควบคุมสติ อย่าต่ืนตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน 
2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/กําแพงด้านนอก/ช้ันวาง

ของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหลน่ได้ 
3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ต่ืนตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร 
4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเ้กิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้ 
5) อย่าต่ืนตกใจหากไฟฟ้าดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 
6) ห้ามใช้ลิฟทโ์ดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่าน้ัน 
7) ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า /สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณา โดยให้อยู่ในที่

โล่งจนกว่าการสั่นไหวจะหยุด 
8) ถ้ากําลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าที่จะทําได้และอยู่ในรถยนต์

หลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์ใกลห้รือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟ้า 
9) ถ้าอาคารเก่าหรือไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารให้เร็วที่สุด 
10) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร 
11) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง โดยยึดหลัก “หมอบ” 

“ป้อง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผูเ้ข้าไปช่วยเหลือ  
12) ให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจกและอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหล่นใส ่
13) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้า สิ่งห้อยแขวน 
14) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
15) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 
กรณีอยู่ตึกสูง 
1) ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรง ให้หลบอยู่ในอาคารน้ัน 

2) ถ้าอาคารเก่าและไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารน้ัน 
3) หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ให้หาทางออกจากอาคารน้ัน 
4) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออก ให ้“หมอบ” “ป้อง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 
5) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดชุลมุน 

6) ห้ามใช้ลิฟทโ์ดยเด็ดขาด 
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กรณีอยู่ภายนอกอาคาร 
1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า/สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณาโดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่าการ 

สั่นไหวจะหยุด 

2) หลีกเลี่ยงสิง่ของที่อาจโค่นล้มลงมาทําอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ ่
3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง กําแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ช้ินส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา 
4) ว่ิงไปสู่ที่โล่ง 
5) รีบออกจากอาคารที่ชํารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด 
กรณีอยู่ใกล้ชายฝั่ง 
หากได้รับการแจ้งเตือน หรือรู้สึกได้ถึงแรงสัน่สะเทือน ให้รบีอพยพจากบริเวณชายฝั่งและริม

แม่นํ้าลําคลองที่เช่ือมต่อกับทะเลโดยด่วน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้ 
2. เม่ือแผ่นดินไหวสงบลง 

1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียงหากได้รับบาดเจ็บให้ทําการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและนําส่งโรงพยาบาล 

2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ํา 
3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อนํ้า ก๊าซ กระแสไฟฟ้าและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบ

การทํางานทั้งหมดทันท ี
4) หากพบก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแล้วแจ้งเจา้หน้าที่ทันท ี

3. ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง 
1) อยู่กับที่ ป้องกันศีรษะและหน้า จากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้เสื้อ ผ้าห่ม 

หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศรีษะ 
2) พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ช้ันวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพ่ือป้องกัน

วัสดุหล่นใส ่
3) หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่ อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของ

แตกหักพังทลาย 
4) ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใดๆ ทั้งสิ้น 
5) ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และรอการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย 

4. การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว 
1) ควบคุมสติอารมณ์ ปฏิบัติตามแผนอพยพ 
2) เช่ือฟังคําแนะนําของผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้บังคับบัญชา พนักงานดับเพลิง อาสาสมัคร รปภ. 
3) เก็บทรัพย์สนิ/เอกสารสําคัญ ไว้ในลิ้นชักโต๊ะและล็อคกุญแจ 
4) เมื่อออกมาภายนอกแล้ว ห้ามกลับเข้าไปอีกเด็ดขาด 
5) ห้ามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ 
6) ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามว่ิงหรือเดินช้า 
7) ใช้ช่องทางหนีไฟ เรียงแถว ขั้นบันไดละ 2 คน 
8) ห้ามพูดคุย สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได ห้ามส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งผู้อ่ืน ห้ามดันหรือแซง 
9) ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด 
10) เมื่ออพยพถึงช้ันล่างสุดให้ออกจากอาคารทันท ี
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบท่ีกําหนดไว้ 
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12) ตรวจสอบจํานวนผู้อพยพ 
 

5. เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดําเนินการตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่ผู้บังคับบัญชา 
และผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  เพ่ือทราบและสั่ง
การต่อไป  
 

6. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบและคณะประเมินความเสียหายต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้ง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการให้กู้คืนระบบทั้งด้านอาคารสถานที่ 
Network Hardware และ Software กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป ซึ่งคณะประเมินความเสียหาย ประกอบด้วย 

นางกมลลักษณ์  ไตรจรสัพงศ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836   
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   097-068-0041 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-171-6344 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 

 
กรณีเกิดการชมุนุมประท้วงและก่อจลาจล  (ผังงานหนา้ 33) 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ
คณะอาคารสถานที่ และคณะแก้ไขปัญหาเน่ืองจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ โทรศัพท์  097-068-0041  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่) 
นายนภัทร์ โสภณ  โทรศัพท ์ 084-011-6933  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ โทรศัพท์  087-410-3472  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่) 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  โทรศัพท์  086-772-5332  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่) 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  โทรศัพท์  080-044-1123  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่) 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ โทรศัพท์  086-616-6912  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์ โทรศัพท์  087-313-0559  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายธนัญชัย ประเสริฐสขุ โทรศัพท์  089-008-7784  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ โทรศัพท์  080-000-7256  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  โทรศัพท์  088-941-7797  (คณะอาคารสถานที่) 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ โทรศัพท์  085-076-0556  (คณะอาคารสถานที่) 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ โทรศัพท์  086-462-4959   (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 

 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาดําเนินการประกาศแนะนํา แจ้งเตือน 
เจ้าหน้าที่ในองค์กร และเตรียมการป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอร์โทรศัพท์    084-694-1956  

หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย  เบอร์โทรศัพท์    061-549-9836 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เบอร์โทรศัพท์ 081-278-4873 
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3. หากจําเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดําเนินการป้องกันภัยตามแผนเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เตรียมไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี ดังน้ี 
 3.1 ก่อนเกิดเหตุ 

1) ตรวจเช็คความพร้อมของระบบไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้า และระบบรักษาความ
ปลอดภัย สําหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย ได้แก่ 

 ตรวจเช็คความพร้อมของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 สํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงและแบตเตอร่ี ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
 ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 
 ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัย 
 ตรวจสอบระบบปรับอากาศระบบ Precision air conditioner 
 ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

2) สํารองข้อมูลระบบสารสนเทศของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
กรมประมงลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage /สํารองลงสื่อบันทึกภายนอก จัดเก็บไว้ในสถานที่ 
ที่เหมาะสม ไมเ่สี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล 

3) ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหน่วยงานให้สํารองข้อมูลที่สําคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก  
และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 

4) จัดเตรียมระบบประกาศแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหน้าเว็บไซต์กรมประมง พร้อมขึน้ประกาศ
ทันทีขณะมีเหตุฉุกเฉิน 

5) จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีที่มีเหตุขัดขอ้ง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ สามารถ Remote เข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมประมง 

6) จัดเตรียมการเฝ้าระวังระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่กรมประมงเช่าใช้บริการ ได้แก่ 
TOT/CAT ให้สามารถดําเนินการให้บริการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

7) จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในให้สามารถเรียกใช้จากภายนอกได้ อาทิ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) 
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 

System : DPIS) 
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
- ระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 

(Fisheries Single Window : FSW)  
- ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทําการประมงของเรือไทย กรมประมง 

(Combating CIUU Fishing : CIUU) 
- ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smart Farmer) 
- ระบบการออกใบกํากับการจําหน่ายสัตว์นํ้า (Movement Document and Fry Movement 

Document : MD/FMD)  
- ระบบภูมสิารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map)  
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8) ประสานงานในเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กับหน่วยงานศูนย์ประสานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย : ThaiCERT ไทยเซิร์ต เพ่ือเตรียมความพร้อมรบั
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

9) จัดทําบัญชีรายช่ือและข้อมูลสําหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้สําหรับการติดต่อทางด้าน 
ความมั่นคงปลอด ภัยกรณีที่มีความจําเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เป็นต้น 

10) กําหนดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ / จัดเวรยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

 3.2 ขณะเกิดเหตุ 
1) เจ้าหน้าที่ผูพ้บเหตุแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุผิดปกติ / ฉุกเฉิน 
2) ประกาศแจ้งเตือนกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ / ฉุกเฉิน หน้าเว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมประมง 
3) เฝ้าระวังระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่กรมประมงเช่าใช้บริการ TOT/CAT กรณีเกิด

เหตุขัดข้องต่อผู้ให้บริการรายใดรายหน่ีง ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องดําเนินการกําหนด DNS และ
ปรับโหลดอินเตอร์เน็ตให้ไปใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายที่เหลือได้อย่างต่อเน่ือง 

4) ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันทําการ  
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

5) กรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัย หรือเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
หรือมีการทําลายทรัพย์สินของกรมประมง ให้แจ้งไปยังสถานีตํารวจที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 3.3 หลังเกิดเหตุ 

1) ตรวจสอบระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียหายด้านอ่ืน ๆ โดยละเอียด 
พร้อมทั้งประเมินความเสียหาย 

2) กรณีตรวจพบว่าระบบสารสนเทศหรือขอ้มูลมีความเสยีหาย ให้กู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติ โดย
ใช้ข้อมูลทีส่ํารองไว้ให้ข้อมูลกลับมาใช้ได้ปกติโดยเร็ว 

3) กรณีตรวจพบระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย ให้ดําเนินการซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย / เปลี่ยน
อุปกรณ์ช้ินส่วนที่เสียหาย / จัดหาอุปกรณ์ช้ินส่วนใหม่เพ่ือทดแทน / ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอ่ืน
มาใช้ช่ัวคราว 

4) รายงานผลความเสียหาย และสรุปผลการดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

4. กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สํานักงานกรมประมงได้ ใหผู้้บังคับบัญชาสั่งการใช้แผนบริหารความ
ต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเป็นและให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้า
ปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานสํารองตามท่ีกรมประมงได้กําหนดไว้  
 
5. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ผู้รับผิดชอบและคณะประเมินความ
เสียหายต้องดําเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํารวจความเสียหาย 
ทุกด้านอย่างละเอียด ทําการประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อํานวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการต่อไป 
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7. ผังงานกระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพบิัติฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังงาน  กรณจีากไฟไหม้ห้องปฏบิตังิานคอมพิวเตอรแ์ละพื้นทีใ่ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แจ้งคณะดับเพลิง/แจ้งผูค้วบคุม 

เจ้าหน้าท่ีพบเหตุไฟไหม้ 

ดับได้ 

ดับไม่ได้

พิจารณาว่าดับเพลิงได้
ด้วยตนเองหรือไม่ 

แจ้งสถานีดับเพลิงตามหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีกําหนดไว้ 

อพยพคนออกจากอาคาร 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์สํารอง
ข้อมูล / อุปกรณ์แม่ข่าย (บางส่วน) ไป

ยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงชนิด C 

สถานท่ีท่ีปลอดภัย ได้แก่ 
อาคารกองวิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืด (NIFI) ชั้น 1 หรืออาคาร 
SEAFDEC แล้วแต่เหตุไฟไหม้และ
ความเหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ ์097-068-0041 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ    087-410-3472 
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ผังงาน กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ดบัเพลิงโดยระบบดบัเพลิงอัตโนมัต ิFM 200) 

อุปกรณ์จับควันได้ 2 Zone / 
กระดิ่งดัง / ป้ายสัญญาณเตือน /  

SMS FM-200 : ALARM 

อุปกรณ์จับควันได้ 1 Zone  

ดับได้ 

ดับไม่ได้

พิจารณาว่าดับเพลิงได้
ด้วยตนเองหรือไม่ 

นับถอยหลัง 60 - 0 วินาที เตรียมฉีดก๊าซ 

ฉีดก๊าซ 

เม่ือกลับสู่สภาวะปกติ 
มีข้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบ 

(FM 200 : NORMAL)

แจ้งคณะดับเพลิง/แจ้งผูค้วบคุม

วิธีฉุกเฉิน (Manual) 
2.1 ดึง Manual Release 
Station ในกรณีท่ีต้องการให้ระบบ 
ฉีดก๊าซ FM 200 ออกมาทันที  
กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้  
2.2 ดึง Lever Operate 
Control Head ท่ีหัวถังเก็บก๊าซ 
FM 200 ถูกฉีดออกมาทันทีตามท่อ
ท่ีได้ออกแบบไว้

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

กดปุ่มยกเลิกระบบ FM-200 

ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงชนิด C 

กดปุ่ม Reset ระบบ FM-200 

แจ้งสถานีดับเพลิง  
กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ ์097-068-0041 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ    087-410-3472 
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ผังงาน  กรณไีฟดบั/ หม้อไฟระเบดิ 

ไฟฟ้าดับ / ไฟฟ้ากระชาก

ประเมินสถานการณ์ไฟฟ้า  
และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย/ รายงาน ผอ. 

เปิดระบบให้ใช้งานได้เป็นปกติดังเดิม 

สิ้นสุด

 ใช ่

ไม่ใช่ 

แจ้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุม

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทํางานทันที 

- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
- สํารองน้ํามันและแบตเตอร่ีของ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

กรณีไฟดับนานมากกว่า 1 ชม./ เหตุเกิดจากการไฟฟ้า 

- แจ้งผู้ควบคุม / ผอ. ศทส. 
- แจ้งคณะสํารองข้อมูลและคณะ 
กู้คืนเครือข่ายและแอพพลิเคชั่น 
- สํารองข้อมูล 
- แจ้งการไฟฟ้า 

กรณีไฟดับนานมากกว่า 5 ชม. 

ต้องเติมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

เติมน้ํามัน

ปิดระบบภายใน  
3 ชั่วโมง 

ไฟฟ้ากลับคืน 
ไม่ใช่ 

ปิดระบบ
หรือไม่

 ใช ่

 ใช ่ไม่ใช่ 

 (น้ํามันเต็มถัง ทํางานต่อเนื่องได้  
8 ชั่วโมง) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ ์097-068-0041 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ    087-410-3472 
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ผังงาน  กรณนี้ําท่วม/น้ํารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

สภาวะน้ําท่วม / น้ําร่ัว

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

สิ้นสุด

ปิด Server / อุปกรณ์เครือข่าย 

แจ้ง ผอ.ศทส.

 ใช่ 
ไม่ใช่

ระบบตรวจจบัการรั่วซึมทํางาน / 
ส่งสญัญาณแสง LED / 

ส่งเสียงท่ีตู้ควบคุมเพื่อแจ้งเตือน / 
SMS WATER LEAK: ALARM ส่งถึง admin 

แจ้งผู้รับผิดชอบ / ผู้ควบคุม  

กรณีน้ําร่ัวซึม 

ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่าย / Server (บางส่วน) ไปอาคาร 
NIFI  ชั้น 2 หรือ ปรีดาฯ ชั้น 5 หรือ SEAFDEC 

กรณีน้ําท่วม 

ตรวจหาสาเหตุน้ําร่ัวซึม 

แก้ไขปัญหาการร่ัวซึม 

สถานการณ์
กลับคืน 

- SMS WATER LEAK: 
NORMAL ส่งถึง admin 
- แสงและเสียงหยุดดัง 

ขนย้ายกลับ / ติดต้ัง / 
เปิดอุปกรณ์เครือข่ายและ Server

สูบน้ํา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ    088-941-7797 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ  087-410-3472 
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ผังงาน  กรณโีดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร ์

ตรวจพบภัยคุกคาม 

ตัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ     
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีปัญหา  

ออกจากระบบเครือข่าย 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 

แจ้ง ผอ.ศทส. / เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ  

สถานการณ์กลับคืน  ไม่ใช่ 

วิเคราะห์ Logfile / เส้นทางเครือข่าย / 
ติดตามเส้นทางผู้บุกรุก เพ่ือหาช่องโหว่

ของระบบ 

อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
Update Patch 

กู้คืนข้อมูลหรือระบบท่ีเสียหาย 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

สิ้นสุด 

 ใช่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นางสาวนันทิยา พูลสวัสด์ิ     061-469-6294 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์  086-616-6912 
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ผังงาน  กรณแีผน่ดินไหว 

แจ้ง ผอ.ศทส. / คณะแก้ไขปัญหาฯ 

เกิดแผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหว  
 ไม่สงบ 

แผ่นดินไหวสงบ 

แผ่นดินไหวสงบลง 

คณะแก้ไขปัญหาฯ แจ้งเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า
เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

ประกาศ /  
ใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

สิ้นสุด 

ผอ.ศทส. ประกาศ/แจ้งเตือน เตรียมใช้
แผนอพยพคน และเตรียมการใช้แผน
ป้องกันความเสียหายขณะเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว 

ประกาศ /  
ใช้แผนปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 

กู้คืนข้อมูลหรือระบบท่ีเสียหาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์   097-068-0041    
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ      087-410-3472    
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ผังงาน  กรณเีกดิการชุมนุมประท้วงและกอ่จลาจล 

แจ้ง ผอ.ศทส. / ผู้รับผิดชอบ 

เกิดชุมนุม / ก่อจลาจล 

เข้าปฏิบัตใินพื้นท่ีได้ 
กรมประมงได้หรือไม่ 

ผอ.ศทส. ประกาศแจ้งเตือน / 
เตรียมอพยพคน/ ใช้แผนฉุกเฉินฯ ขณะเกิดเหตุ 

สํารองข้อมูล /จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์/ 
เตรียมช่องทางเข้าถึงสารสนเทศ 

ตรวจเช็คความพร้อมของระบบไฟฟ้าเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้า และระบบรักษาความ
ปลอดภัย/

เหตุการณ์สงบลง 

ประกาศใช้แผน BCP ด้านสารสนเทศ 
ให้เจ้าหน้าท่ีกรมประมงเข้าปฏิบัติงาน 
ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองตามที่ได้

กําหนดไว้ในแผน BCP 

ไม่ได้ 

รายงานผู้อํานวยการ ศทส. 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

กู้คืนข้อมูลหรือระบบท่ีเสียหาย 

ได้ 

ตรวจพบวตัถุ 
ต้องสงสัย

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แจ้งสถานีตํารวจท่ี
ใกล้เคียง และรายงานให้ 

ผอ.ทราบ 

ไม่ใช่ ยังคงใช้แผนอพยพต่อไป 

ใช่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์   097-068-0041    
นายนภัทร์ โสภณ             084-011-6933   

สิ้นสุด
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8. การกู้คืนระบบกลับสูส่ภาพปกติเดิม (Disaster Recovery Plan) 
การกู้คืนระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (System Recovery) โดยปกติ

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรองรับการ
ให้บริการกับเคร่ืองลูกข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง หากไม่สามารถให้บริการได้จาํเป็นต้องกู้ระบบคืนให้เร็ว
ที่สุดหรือเท่าทีจ่ะดําเนินการได้  ซึ่งแผนการนี้เป็นวิธีการที่ทําให้ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูล
กลับสู่สภาพเดิม เมื่อระบบเสยีหายหรือหยุดทํางานโดยดําเนินการดังน้ี 

1) จัดหาอุปกรณ์ช้ินส่วนใหม่เพ่ือทดแทน  
2) เปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินส่วนที่เสยีหาย  
3) ซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายให้เสร็จภายใน 48 ช่ัวโมง  
4) ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอ่ืนมาใช้ช่ัวคราว 
5) นํา Backup Device / CD-ROM / Harddisk ที่ได้สํารองข้อมูลไว้นํากลับมา Restore โดยใช้คณะกู้ระบบ

ร่วมกันกู้ระบบกลับมาโดยเร็วภายใน 48 ช่ัวโมง 
6) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ  ระบบฐานข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลและระบบอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 
 

จากภัยพิบัติดังกล่าวไม่เฉพาะทาง Hardware เช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรม  
แต่ยังรวมถึงการถูกเจาะระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงานจึงมีแผนจัดทําการสํารองแหล่งขอ้มูลที่ไซต์สํารอง เพ่ือเตรียมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความต่อเน่ืองอยู่เสมอ  โดยแบ่งไซต์ ได้  3 ไซต์ คือ 

1. Hot Site เป็นไซต์ที่มีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เหมือนไซต์หลัก มคีวามพร้อมใช้งานทําให้เวลาใน
การกู้คืนระบบน้อยแต่จะมีต้นทุนการจัดทําที่สูง 

2. Warm Site เป็นไซต์ที่คล้ายกับ Hot site แต่อาจจะมีอุปกรณ์ไม่ครบทําให้ความพร้อมใช้งานตํ่า
กว่า Hot site  ใช้ระยะเวลาในการกู้คืนมากกว่า  แต่ต้นทนุราคาการจัดทําน้อยกว่า Hot site 

3. Cold Site เป็นไซต์ที่มีแต่สถานที่ ไม่มีอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software ในการกู้คืน มีต้นทุน
การจัดทําตํ่า แต่ระยะเวลาในการกู้คืนนาน 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
1. สํารวจความต้องการของระบบสํารอง 
2. สํารวจไซต์สํารองที่เหมาะสม 
3. การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ รวมถึงการจัดหามาตรการในการลดความเสี่ยง 
4. การจัดลําดับผลกระทบขององค์กร 
5. การจัดทําไซต์สํารอง 
6. การจัดทําแผนกู้คืน 
7. การวางแผน การแต่งต้ังคณะทํางาน ลําดับการทํางานหลังระบบได้รับความเสียหาย 
8. การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพ่ือรับทราบหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค 
9. การทดสอบแผนกู้คืน อาจทดสอบกับระบบจําลองก่อนการทดสอบกับระบบจริง 
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9. การติดตามและรายงานผล  
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการหรือการตรวจสอบ ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and Communication Technology) ทราบ เพ่ือนําเสนอ
รายงานสรุปให ้CEO หรือ CIO เป็นประจําทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันที  
ที่สามารถดําเนินการได้ในทุกกรณีตามท่ีระบุไว้ เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแผน
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช้งานได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
 
 

รายช่ือคณะทํางานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
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รายช่ือคณะทํางานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ดังต่อไปน้ี 
1. ระดับนโยบาย  

 รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา ตลอดจนติดตาม กํากับ ดูแล  
ควบคุม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

อธิบดีกรมประมง  (Chief Executive Officer : CEO) 
รองอธิบดีกรมประมง  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมประมง (Chief Information Officer : CIO) 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Director of Information and Communication Technology) 

2. ระดับปฏิบติั    
2.1 คณะบริหารจัดการการกู้คืนระบบ   

มีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรสัพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836  
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 

2.2 คณะกู้คืนเครือข่าย   
มีหน้าที่ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ปกติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-772-5332 

2.3 คณะกู้คืนแอพพลเิคชัน   
มีหน้าที่ติดต้ัง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมลูให้พร้อมใช้งาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายสิริวิทย์  เสมสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-171-6344 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 

2.4 คณะประเมินความเสียหาย   
มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software พร้อมทั้ง

จัดทํารายงานความเสียหาย เพ่ือเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรสัพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836   
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   097-068-0041 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธ์ิพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
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นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-171-6344 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 

2.5 คณะอาคารสถานที่   
มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่สําหรับไซต์สํารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร แอร์ ให้พร้อม

ใช้งาน  ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 

2.6 คณะการจัดการทั่วไป   
มีหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือคณะอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการทํางาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นางสาวสมลักษณ์  ขุนจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวนัยนา ภู่พันธ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-778-0368 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 

2.7 คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และ 
ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  

มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ควบคุมการดําเนินงานในการดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   

2.8 คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องดําเนินการสํารองข้อมูล    

ที่สําคัญจากเครื่องสํารองไฟที่ยังสามารถใหพ้ลังงานอยู่ ผู้รบัผิดชอบ ได้แก่ 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   098-272-7662 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-633-8401 
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นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ      092-853-0731    

2.9 คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้าํทว่ม/น้ํารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่จะเกิด

ผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วมลงทุกระบบ สูบนํ้าออกจากห้องควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการร่ัวซมึ 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 

2.10 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคกุคามทางคอมพิวเตอร์    
มีหน้าที่กู้คืนระบบใหท้ํางานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครอืข่าย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

  นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
 นายประพัทธ์  ประณิธานนท ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
 นายเอกราช แก้วบุญจันทร ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
 นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    098-272-7662 
 นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
 นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 

2.11 คณะสาํรองและกู้คนืขอ้มูล (Backup & Recovery)    
มีหน้าที่สํารองและกู้คืนข้อมลู เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และฟ้ืนฟูระบบ/ข้อมูล

จากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-313-0559 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 

2.12 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากแผ่นดินไหว    
มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเน่ืองจากแผ่นดินไหว  แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดําเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า
เพ่ือป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้ง
ความเสียหายแก่ผู้ควบคุมและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทราบและสัง่การต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
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นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-313-0559 
นายปราเมศ ชุมปถัมภ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-633-8401 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทรงสัณฑ์  สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 

2.13 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากเกิดการชมุนุมประท้วงและก่อจลาจล 
มีหน้าทีแ่ก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเน่ืองจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล แจ้งเหตุต่อผู้บังคบับัญชา 

เพ่ือผู้บังคับบัญชาดําเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบสํารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุมและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสัง่การต่อไป ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 
 นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 

นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ     084-011-6933   
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ  ขําศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายกานต์ นาเมืองรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-313-0559 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นายปิยะพงศ์ สน่ันพัฒนพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-462-4959 
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ภาคผนวก 2 
 
 

เบอร์โทรศัพทห์น่วยงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
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เบอร์โทรศัพทห์น่วยงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน พืน้ที่ใกลเ้คยีงกรมประมง 
สถานีตํารวจดับเพลิงบางเขน    โทร. 02-521-1557, 0-2521-0397  
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน    โทร. 0-2521-0070 
สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน    โทร. 0-2512-2447-9 
การไฟฟ้าบางเขน     โทร. 0-2986-1111, 0-2986-0000 
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี    โทร. 0-2902-5211, 0-2580-7480  
สํานักงานเขตบางเขน     โทร. 0-2521-0932 
สํานักงานเขตจตุจักร     โทร. 0-2513-3444 

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     โทร. 1129 
          การไฟฟ้านครหลวง     โทร. 1130 
          การประปานครหลวง     โทร. 1125 
          การประปาส่วนภูมิภาค     โทร. 1662 
          ชลประทานบริการประชาชน    โทร. 1460  
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชพี/กู้ภัย 
            ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย    โทร. 1300 
            ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม     โทร. 1356 
            หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล    โทร. 1554 
            ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร    โทร. 1555 
            ศูนย์เอราวัณ สํานักการแพทย์ กรงุเทพมหานคร  โทร. 1646 
            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   โทร. 1669 
            ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ    โทร. 192 
สายด่วนสาํหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 

ศูนย์นเรนทร      โทร. 1669 
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด    โทร. 191 
แจ้งอัคคีภัย สตัว์เข้าบ้าน     โทร. 199 
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท   โทร. 1146 
สายด่วนตํารวจท่องเที่ยว     โทร. 1155 
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192 
อุบัติเหตุทางน้ํา กองบัญชาการตํารวจ   โทร. 1196 
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ํา   โทร. 1199 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051 
กรมควบคุมมลพิษ     โทร. 1650 
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคม ี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร. 1784 
กองปราบปราม      โทร. 1195 
ตํารวจทางหลวง      โทร. 1193 
สายด่วนกรมทางหลวง     โทร. 1586 
ตํารวจท่องเที่ยว      โทร. 1155 
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ศูนย์รบัแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.       
มูลนิธิร่วมกตัญญู     โทร. 0-2751-0951-3 
ศูนย์วิทยุกรุงธน      โทร. 0-2451-7228-9 
ศูนย์วิทยุปอเต็กต๊ึง 24 ชม.    โทร. 0-2226-4444-8 
ศูนย์วิทยุรามา      โทร. 0-2354-6999 
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตํารวจ   โทร. 1691 
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)   โทร. 1646 
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน   โทร. 1543 
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร    โทร. 1197 
ศูนย์คุ้มครองผูโ้ดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100    โทร. 1137 
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)   โทร. 1677 
สถานีวิทยุ สวพ. 91     โทร. 1644 

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ       
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ    โทร. 1860 
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา   โทร. 1182 
ศูนย์ปลอดภัยทางนํ้า แก้ไขช่ือเป็น เหตุด่วนทางน้ํา ศูนย์ปลอดภัยทางนํ้า  โทร. 1199 
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. 1784 
อุบัติเหตุทางน้ํา กองบัญชาการตํารวจ   โทร. 1196 
ศูนย์ประชาบดี     โทร. 1300 
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)  โทร. 0-2713-6793 
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสขุภาพจิต)   โทร. 1667 
ศูนย์ดํารงธรรม      โทร. 1567 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน   โทร. 1111 
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 1579 
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตํารวจแห่งชาติ)  โทร. 1688 
ศนูย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี   โทร. 0-2282-3892 
สายด่วนบัตรทอง     โทร. 1330 
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.     โทร. 1556 
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.     โทร. 1166 
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ภาคผนวก 3 
 
 

คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการทบทวน 
แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Contingency Plan)  
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ภาคผนวก 4 
 
 

คําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการดูแลรกัษา 
ความมัน่คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
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