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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. บทน า  
ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน กรมประมง 

ป  และแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) กรม
ประมง ปี 2559 ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจในแผนการบริหารความต่อเนื่องที่ได้จัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าเกิด
จากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วงหรือจลาจล การก่อ
วินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น จึงจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Planning) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญให้มีความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมประมงต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
5. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย

(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องประเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
และส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 

3. สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)  
เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้    
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานส ารองที่

ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
2. หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานหลักที่พัฒนาระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศส ารองนั้นมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ภายในกรมประมง 
 
4. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ของ
กรมประมง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
2. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล 
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3. เหตุการณ์อุทกภัย 
4.  ระบบเครือขา่ยหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม 

 

5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ  
ทรัพยากรที่ส าคัญซึ่งพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ 
และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่
สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรอืไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกต ิ

4. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนสนเทศ หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้รับบริการที่ส าคัญ : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามปกติ 

 

6. สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
ตารางที่ 1 ตารางสรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ทรัพยากร 
ด้านอาคาร/ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

ส าคญั 

ด้านบุคลากร 
หลัก 

คู่ค้า/
ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้

ส่วน 
เสีย 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย      

2. 
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วงหรือจลาจล      

3. เหตุการณ์อุทกภัย      
4. ระบบเครือข่ายหรือ

ระบบคอมพิวเตอร์ถูก
คุกคาม 

-   -  

 

  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
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7. โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ระดับนโยบาย  

รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจนติดตาม ก ากับ ดูแล  ควบคุม 
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

- อธิบดีกรมประมง  (Chief Executive Officer : CEO) 
- รองอธิบดีกรมประมง  ผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมประมง (Chief Information Officer : CIO) 
- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and 

Communication Technology) 
 

2. ระดับปฏิบัติ    
2.1 คณะบริหารจัดการการกู้คืนระบบ   

มีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรัสพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836  
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 

คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจาก
เกิดการชุมนุมประท้วงและ

ก่อจลาจล (2.13) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ศทส. (1)   

คณะกู้คืนเครือข่าย (2.2) คณะกู้คืนแอปพลิเคชัน
(2.3) 

คณะอาคารสถานท่ี (2.5) คณะการจัดการท่ัวไป (2.6) 
 

คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟ
ไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และ
ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (2.7) 

คณะประเมินความเสียหาย 
(2.4) 

 

คณะบริหารจัดการการกู้คืน
ระบบ (2.1)   

คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ า
ท่วม/น้ ารั่วซึม ห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย (2.9) 

คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากโดนเจาะ
ระบบ หรือภัยคุกคามทาง

คอมพิวเตอร์ (2.10) 

คณะส ารองและกู้คืนข้อมูล 
(Backup & Recovery) 

(2.11) 

คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจาก
แผ่นดินไหว (2.12) 

คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี
ไฟดับ / หม้อไฟระเบิด (2.8) 

คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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นายด ารงค์ เกิดกิจ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 
นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-710-1522 
นางสาวนิตยา  วุฒิเจริญมงคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-623-4791 

2.2 คณะกู้คืนเครือข่าย   
มีหน้าที่ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ปกติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายไพศาล ผลสง่า  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    099-619-1692 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-772-5332 

2.3 คณะกู้คืนแอปพลิเคชัน   
มีหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

  นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นายสิริวิทย์  เสมสวัสดิ ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธิ์พันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-000-2157 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    099-525-6977 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 

2.4 คณะประเมินความเสียหาย   
มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software พร้อม

ทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางกมลลักษณ์  ไตรจรัสพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-549-9836   
นายอนุชา  ขันธ์สุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-278-4873 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   097-068-0041 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นายกิตติชาติ  แชจอหอ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-627-0935 
นางสาววิลาสินี  โพธิ์พันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-031-3983 
นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-803-6993 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-833-8795 

2.5 คณะอาคารสถานที่   
มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ส าหรับไซต์ส ารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร แอร์  

ให้พร้อมใช้งาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
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นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 

2.6 คณะการจัดการทั่วไป   
มีหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือคณะอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท างาน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นางสาวมัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-775-6235 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-414-2055 
นางสาวสมลักษณ์  ขุนจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวนัยนา ภู่พันธ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    081-778-0368 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 

2.7 คณะแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  
มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ควบคุมการด าเนินงานในการดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ท่ีศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-000-2157 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   

2.8 คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องด าเนินการส ารองข้อมูล    

ที่ส าคัญจากเครื่องส ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงานอยู่ ผู้รบัผิดชอบ ได้แก่ 
นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-000-2157 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ      092-853-0731    

2.9 คณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ าท่วม/น้ ารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย   
มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่จะเกิด

ผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมลงทุกระบบ สูบน้ าออกจากห้องควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการรั่วซึม 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
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นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 

2.10 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์    
มีหน้าที่กู้คืนระบบให้ท างานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ 

ได้แก่ 
  นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 

 นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
 นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 

นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-803-6993 

 นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
 นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 

2.11 คณะส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)    
มีหน้าที่ส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และฟ้ืนฟูระบบ/ข้อมูล

จากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 

นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-414-2055 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-570-7505 

2.12 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากแผ่นดินไหว    
มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากแผ่นดินไหว  แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อผู้บังคับบัญชา

ด าเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า
เพ่ือป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้ง
ความเสียหายแก่ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-000-2157 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทรงสัณฑ์  สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-663-0700 
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2.13 คณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่
รบัผิดชอบส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

 นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
 นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
 นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
 นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
 นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
 นายอรรถชัย อินทรทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-663-0700 
 นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
 นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
 นายเหรียญชัย วรรณวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
 นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-570-7505 
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8. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  
  กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาใน 5 ด้าน ของแต่ละเหตุการณ์สภาวะวิกฤต ดังนี้ 
 
8.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
 

 
อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

1. ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองของกรมประมงท่ีอยู่ในบริเวณท่ีไม่ได้รับผลกระทบ โดย
จะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
ได้แก่ 

- อาคารส านักงานของด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินสุวรรณภูมิ  
- อาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินดอนเมือง  
- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า คลองห้า จ.ปทุมธานี  

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

1. ก าหนดให้ส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก เช่น CD/ DVD/ 
External Hard Disk และพิจารณาจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของ
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถดึงไฟล์หรือข้อมูลมาใช้ได้อย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤต 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อและข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย เช่น Router Hub Wifi Air-card เป็นต้น 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องรับ-

ส่งโทรสาร (Fax) และโทรศัพท์ ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 

5. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 

 
บุคลากรหลัก 

 

1. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในศูนย์/กลุ่มงานเดียวกัน 
2. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอก (Outsource) ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

 
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ศทส. จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote)  
2. ศทส. จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในให้สามารถเรียกใช้จากภายนอกได้ อาทิ ระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณการเงิน ระบบ Fisheries Single Window ระบบติดตาม
เรือประมง (VMS) ระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing Info) ระบบการออกใบอนุญาตท าการ
ประมง (e-License) ระบบออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai Fishing Vessels 
Traceability System) เป็นต้น 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
และข้อมูลที่

ส าคัญ 
3. ในกรณีที่ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะ

วิกฤต จนไม่สามารถใช้งานได้ ให้หน่วยงานประกาศใช้ช่องทางการให้บริการแบบ Manual 
4. ศทส. จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased line จ านวน 2 วงจร และจัดท า 

Border Gateway Protocol (BGP) โดยการท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ 2 วงจร สามารถ
สลับการท างานอัตโนมัติหากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง 

5. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแม่ข่าย (Server) ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด UPS 
จะสามารถส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 2 ชั่วโมง 

6. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และตรวจเช็คความพร้อมอยู่เสมอ 
ได้แก่ ปริมาณน้ ามัน แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการท างานอัตโนมัติสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็น
อย่างน้อย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะท างานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมง  

 

คู่ค้า/
ผู้รับบริการที่
ส าคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

1. ประสานงานผู้พัฒนาระบบให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้แผน BCP 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางการให้บริการแบบ 

Manual (กรณีที่ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤตจนไม่สามารถใช้งานได้) 
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8.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล 

 

 
อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

1. ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองภายในอาคารของกรมประมงซึ่งเป็นอาคารสูง
ประกอบด้วย อาคารจุฬาภรณ์  อาคารปลอดประสพ  อาคารปรีดากรรณสูต อาคารเชิดชาย  
อมาตยกุล โดยจะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ การประสานงาน และการเตรียม
ความพร้อมของแต่ละอาคารนั้น ๆ 

2. ในกรณีความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง ก าหนดให้ใช้หน่วยงานของกรมประมงที่อยู่ใน
บริเวณท่ีไม่ได้รับผลกระทบ โดยจะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ การประสานงาน 
และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ได้แก่ 

- อาคารส านักงานของด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินสุวรรณภูมิ  
- อาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินดอนเมือง  
- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า คลองห้า จ.ปทุมธานี  

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

1. ก าหนดให้ส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก เช่น CD/ DVD/ 
External Hard Disk/ Storage และพิจารณาจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการ
รั่วไหลของข้อมูล เพ่ือให้สามารถดึงไฟล์หรือข้อมูลมาใช้ได้อย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
สภาวะวิกฤต 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อและข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับกา รติดต่อ
ประสานงาน 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย เช่น Router Hub Wifi Air-card เป็นต้น 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องรับ-

ส่งโทรสาร (Fax) และโทรศัพท์ ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 

5. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 

 
บุคลากรหลัก 

 

1. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในศูนย์/กลุ่มงานเดียวกัน 
2. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอก (Outsource) ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

 
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

1. ศทส. จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote)  
2. ศทส. จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในให้สามารถเรียกใช้จากภายนอกได้ อาทิ ระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณการเงิน ระบบ Fisheries Single Window ระบบ
ติดตามเรือประมง (VMS) ระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing Info) ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการประมง (e-License) ระบบออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าว 
(Seabook) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai 
Fishing Vessels Traceability System) เป็นต้น 

3. ในกรณีที่เครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามจนไม่สามารถใช้งานได้ ให้หน่วยงาน
ประกาศใช้ช่องทางการให้บริการแบบ Manual 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล 
4. ศทส. จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased line จ านวน 2 วงจร และจัดท า 

Border Gateway Protocol (BGP) โดยการท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ 2 วงจร สามารถ
สลับการท างานอัตโนมัติหากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง 

5. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแม่ข่าย (Server) ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด UPS 
จะสามารถส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 2 ชั่วโมง 

6. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และตรวจเช็คความพร้อมอยู่เสมอ 
ได้แก่ ปริมาณน้ ามัน แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการท างานอัตโนมัติสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็น
อย่างน้อย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะท างานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมง  

 

คู่ค้า/
ผู้รับบริการที่
ส าคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

1. ประสานงานผู้พัฒนาระบบให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้แผน BCP 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางการให้บริการแบบ Manual 
(กรณีที่ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตจนไม่
สามารถใช้งานได้) 
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8.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 

 

 
อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

1. ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองภายในอาคารของกรมประมงซึ่งเป็นอาคารสูง
ประกอบด้วย อาคารจุฬาภรณ์  อาคารปลอดประสพ  อาคารปรีดากรรณสูต อาคารเชิดชาย  
อมาตยกุล โดยจะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ การประสานงาน และการเตรียม
ความพร้อมของแต่ละอาคารนั้น ๆ 

2. ในกรณีความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง ก าหนดให้ใช้หน่วยงานของกรมประมงที่อยู่ใน
บริเวณท่ีไม่ได้รับผลกระทบ โดยจะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ การประสานงาน 
และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ได้แก่ 

- อาคารส านักงานของด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินสุวรรณภูมิ  
- อาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินดอนเมือง  
- กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า คลองห้า จ.ปทุมธานี  

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

1. ก าหนดให้ส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก เช่น CD/ DVD/ 
External Hard Disk และพิจารณาจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของ
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถดึงไฟล์หรือข้อมูลมาใช้ได้อย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤต 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อและข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย เช่น Router Hub Wifi Air-card เป็นต้น 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องรับ-

ส่งโทรสาร (Fax) และโทรศัพท์ ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 

5. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 

 
บุคลากรหลัก 

 

1. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในศูนย์/กลุ่มงานเดียวกัน 
2. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอก (Outsource) ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

 
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

1. ศทส. จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote)  
2. ศทส. จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในให้สามารถเรียกใช้จากภายนอกได้ อาทิ ระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณการเงิน ระบบ Fisheries Single Window ระบบ
ติดตามเรือประมง (VMS) ระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing Info) ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการประมง (e-License) ระบบออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าว 
(Seabook) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai 
Fishing Vessels Traceability System) เป็นต้น 

3. ในกรณีที่เครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามจนไม่สามารถใช้งานได้ ให้หน่วยงาน
ประกาศใช้ช่องทางการให้บริการแบบ Manual 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 
4. ศทส. จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased line จ านวน 2 วงจร และจัดท า 

Border Gateway Protocol (BGP) โดยการท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ 2 วงจร สามารถ
สลับการท างานอัตโนมัติหากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง 

5. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแม่ข่าย (Server) ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด UPS 
จะสามารถส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 2 ชั่วโมง 

6. ศทส. มีการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และตรวจเช็คความพร้อมอยู่เสมอ 
ได้แก่ ปริมาณน้ ามัน แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการท างานอัตโนมัติสัปดาห์ละ 1  ครั้งเป็น
อย่างน้อย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟ้าถูกตัด เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะท างานทันทีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายเพ่ือให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมง  

 

คู่ค้า/
ผู้รับบริการที่
ส าคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

1. ประสานงานผู้พัฒนาระบบให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้แผน BCP 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางการให้บริการแบบ 

Manual (กรณีที่ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤตจนไม่สามารถใช้งานได้) 
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8.4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม 

 

 
อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ไม่ได้รับผลกระทบ 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

1. ก าหนดให้ส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก เช่น CD/ DVD/ 
External Hard Disk และพิจารณาจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของ
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถดึงไฟล์หรือข้อมูลมาใช้ได้อย่างเร่ งด่วน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤต 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อและข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน กับหน่วยงานด้านการดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ 

- ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT  : 
Thailand Computer Emergency Response Team) 

- ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA : Electronic 
Transactions Development Agency (Public Organization) 

- ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) EGA : Electronic Government 
Agency (Public Organization 

 
บุคลากรหลัก 

 

ประสานงานบุคลากรของหน่วยงานภายนอกด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพ่ือขอรับการสนับสนุนการแก้ไขเหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS6Jrs0r_XAhVKpI8KHWvsB_oQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ega.or.th%2F&usg=AOvVaw1ETwIOfNEbFXXzh4SjSK8R
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม 
 

 
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

1. ศทส. จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote)  
2. ศทส. จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในให้สามารถเรียกใช้จากภายนอกได้ อาทิ ระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณการเงิน ระบบ Fisheries Single Window ระบบ
ติดตามเรือประมง (VMS) ระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing Info) ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการประมง (e-License) ระบบออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าว 
(Seabook) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย (Thai 
Fishing Vessels Traceability System) เป็นต้น 

3. ในกรณีที่เครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามจนไม่สามารถใช้งานได้ ให้หน่วยงาน
ประกาศใช้ช่องทางการให้บริการแบบ Manual 

4. ศทส. จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased line จ านวน 2 วงจร และจัดท า 
Border Gateway Protocol (BGP) โดยการท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ 2 วงจร สามารถ
สลับการท างานอัตโนมัติหากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง 

5. ศทส. จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ IPS, Firewall, e-Mail Security, Web Application Firewall และ Anti-Virus เป็นต้น 

 

คู่ค้า/
ผู้รับบริการที่
ส าคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

1. ประสานงานผู้พัฒนาระบบให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้แผน BCP 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางการให้บริการแบบ 

Manual (กรณีที่ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะ
วิกฤตจนไม่สามารถใช้งานได้) 

3. ประสานงานคู่ค้า/ผู้ให้บริการของอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ศทส. ดูแล ให้เตรียมความพร้อมและร่วมสนับสนุนการแก้ไขเหตุภัย
คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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9. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
 กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมงานความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนใน
การตดิต่อกับเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 

กระบวนการ Call Tree ของ ศทส. ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงานจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง กรมประมง มีข้ันตอนดังนี ้

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ศทส. ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของ ศทส. พร้อมทั้งแจ้งคณะ
บริหารจัดการการกู้คืนระบบ 

2. คณะบริหารจัดการการกู้คืนระบบ แจ้งหัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาฉุกเฉินตามกรณีต่างๆ รับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉิน (กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าคณะได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง) 

3. หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาฉุกเฉินตามกรณีต่างๆ ติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของ
ตนให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตารางด้านล่าง และแจ้ง
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต และให้ด าเนินการตามกลยุทธ์ความต่อเนื่องใน

แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP) และกระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัติฯ ในแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วัน เวลา และสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
ของ ศทส. 

- ขั้นตอนการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่ท างานหลักที่ใช้ใน
การประสานงานในการปฏิบัติงาน การขนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญของหน่วยงาน ฯลฯ  
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หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าคณะบริหารจัดการการกู้คืนระบบ 

หัวหน้าคณะกู้คืนเครือข่าย 

หัวหน้าคณะกู้คืนแอปพลิเคชัน 

หัวหน้าคณะประเมินความเสียหาย   

หัวหน้าคณะอาคารสถานที ่  

หัวหน้าคณะการจัดการทั่วไป   

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย และหอ้งปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หมอ้ไฟระเบิด   

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ าท่วมห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย   

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์   

หัวหน้าคณะส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)   

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากแผ่นดินไหว   

หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและ
ก่อจลาจล 

โครงสร้าง Call Tree 
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รายช่ือบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง 
ของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย 
 
ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

02940 6225 
ภายใน 5109 
084-694-1956   

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง ศทส. 

นายอนชุา  ขันธ์สุวรรณ 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

0 2940 6275 
ภายใน 5101 
081-278-4873  

นางกมลลักษณ์  ไตรจรัสพงศ์ 061-549-9836 หัวหน้าคณะบริหาร
จัดการการกู้คืนระบบ  

นายด ารงค์ เกิดกิจ 
นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ 

081-278-4873 
081-710-1522 

นางสาวนันทยิา  พลูสวัสดิ ์ 061-469-6294 หัวหน้าคณะกู้คืน
เครือข่าย   

นายเอกราช แก้วบุญจนัทร ์
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ 

085-076-0556 
086-772-5332 

นายสิริวทิย์ เสมสวสัดิ ์ 061-469-6294 หัวหน้าคณะกู้คืน
แอปพลิเคชัน   

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
นายนภัส โสมวด ี

086-616-6912 
099-525-6977 

นางกมลลักษณ์  ไตรจรัสพงศ์ 061-549-9836   หัวหน้าคณะประเมิน
ความเสียหาย   
 

นายอนชุา  ขันธ์สุวรรณ 
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสวุรรณ 

081-278-4873 
081-775-6235 

นายประพันธ์  อุน่สกุลวงศ ์ 097-068-0041 หัวหน้าคณะอาคาร
สถานที่   

นายสิริวทิย์ เสมสวสัดิ์ 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  

088-941-7797 
087-410-3472 

นางสาวมลัลิกา  เบญจศรี
สุวรรณ 

081-775-6235 หัวหน้าคณะการ
จัดการทั่วไป   

นางสาวสมลักษณ์  ขุนจันทร์ 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย 

083-022-4502 
087-667-2488 

นายประพันธ์  อุน่สกุลวงศ ์ 097-068-0041 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น กรณี
จากไฟไหม้
ห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย และห้อง
ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ 

นายยวนยุท  หงษช์ุมแพ 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข 

087-410-3472 
086-772-5332 
080-044-1123 

นายประพันธ์  อุน่สกุลวงศ ์ 097-068-0041 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น กรณี
ไฟดับ/หม้อไฟระเบิด 

นายยวนยุท  หงษช์ุมแพ 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน 

087-410-3472 
092-853-0731    

นายสิริวทิย์ เสมสวสัดิ ์ 088-941-7797 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น กรณี
น้ าท่วมห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย   

นายยวนยุท  หงสช์ุมแพ 
นายนภัส โสมวด ี
 

087-410-3472 
099-525-6977 
 

นางสาวนันทยิา  พลูสวัสดิ ์ 061-469-6294 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากโดน
เจาะระบบ หรือภัย
คุกคามทาง
คอมพิวเตอร์   

นายเอกราช แก้วบุญจนัทร ์
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 

085-076-0556 
086-616-6912 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 061-469-6294 หัวหน้าคณะส ารอง
และกู้คืนข้อมูล 
(Backup & 
Recovery)   

นางสาวนันทยิา  พลูสวัสดิ์ 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ 

086-616-6912 
086-772-5332 

นายประพันธ์  อุน่สกุลวงศ ์ 097-068-0041 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเนื่องจาก
แผ่นดินไหว   

นายยวนยุท  หงสช์ุมแพ 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 

087-410-3472 
086-663-0700 

นายประพันธ์  อุน่สกุลวงศ ์ 097-068-0041 หัวหน้าคณะแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากเกิด
การชุมนุมประท้วง
และก่อจลาจล 

นายนภัทร์ โสภณ 
นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ 

084-011-6933  
086-616-6912  

 
10. การก าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนงาน 

 การก าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และการกอบกู้กระบวนงาน ให้เป็นไปในแนวทางท่ีก าหนด
ของแต่ละสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 

กรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ผังงานกระบวนการ

แก้ไขปัญหา 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย  
- กรณีจากไฟไหม้ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และ

พ้ืนที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
ภาคผนวก 1  หน้า 20 

 

 
ภาคผนวก 2  หน้า 31 

 
- กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

(ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) 
ภาคผนวก 1  หน้า 21 ภาคผนวก 2  หน้า 32 

2. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจลาจล ภาคผนวก 1  หน้า 24 ภาคผนวก 2  หน้า 33 
3. เหตุการณ์อุทกภัย ภาคผนวก 1  หน้า 27 ภาคผนวก 2  หน้า 34 
4. ระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคาม ภาคผนวก 1  หน้า 28 ภาคผนวก 2  หน้า 35 
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ภาคผนวก 1 
 
 

กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ 
ความไม่แน่นอนและภัยพิบัต ิที่อาจจะเกิดกับ

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
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1. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 
กรณีจากไฟไหม้ห้องปฏิบตัิงานคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. เมื่อพบเหตุไฟไหม้ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-000-2157 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   

 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้ห้องปฏิบัติงานฯ 
เสียหายน้อยที่สุด  
 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ด าเนินการดับเพลิง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีติดตั้งอยู่ภายในห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วที่สามารถดับไฟ
ประเภท C เป็นอย่างน้อย ได้แก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โดยไม่ท าลายหรือท าให้เกิดความ
เสียหายแก่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ทิ้งคราบรอยสกปรก ไม่หลงเหลือน้ ายาตกค้างเมื่อฉีดใช้งาน  
 

4. กรณีไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้ ต้องแจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีต ารวจ
ดับเพลิงบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-1557 เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

5. ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร และจัดการขนย้ายอุปกรณ์ท่ีสามารถขนย้ายได้ (บางส่วน) ไปยังสถานที่ 
ที่ปลอดภัย ได้แก่ อาคาร NIFI ชั้น 1 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรืออาคารอ่ืน
ใกล้เคียง แล้วแต่เหตุไฟไหม้และความเหมาะสม  
 

6. ผู้ควบคุมในข้อ 2  ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 

7. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพื่อแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 
 

http://www.fisheries.go.th/freshwater
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กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิFM 200)  
1. กรณีเกิดเหตุหรืออุปกรณ์จับควัน (Smoke Detector ) จับควันได้และมีสัญญาณเกิดที่ตู้ควบคุมหรือมีเสียง
กระดิ่งดัง ให้ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือผู้พบเหตุรีบแจ้งมาทางผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบโดยด่วน เพ่ือแก้ปัญหา
และระงับเหตุได้โดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    097-068-0041 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   085-076-0556 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายนภดล สุขพันธุ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   087-000-2157 
นายนภัทร์ โสภณ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   084-011-6933   
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-000-7256   

 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางโทรศัพท์ 061-549-9836 เพื่อทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุม
ระบบฯ เสียหายน้อยที่สุด  
 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ และด าเนินการตามขั้นตอนการดับเพลิงโดยระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ดังนี้   

3.1 สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้เอง  (ขั้นตอนอย่างละเอียด หน้า 22) 
 กดปุ่มยกเลิก (Abort Station) ค้างไว้ เพ่ือให้ระบบหยุดการนับเวลาชั่วคราว (ตัวนับเวลาภายในตู้

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

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
 หากสามารถดับเพลิงได้หรือไฟดับเอง และสามารถไล่ควันไฟออกจากบริเวณได้หมด ให้ผู้รับผิดชอบ

กดปุ่ม Reset ที่ตู้ควบคุมระบบดับเพลิง เพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
3.2 ไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้  (ขั้นตอนอย่างละเอียด หน้า 22) 

 ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีอัตโนมัติ (Automatic)  
  โดยระบบจะฉีดก๊าซออกมา หลังจากครบก าหนดนับเวลาถอยหลัง 60-0 วินาที 

 ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีฉุกเฉิน (Manual)  
 กรณีท่ีต้องการให้ระบบฉีดก๊าซออกมาทันที 

 

4. กรณีท่ีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ฉีดก๊าซแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องด าเนินการในข้อ 5 เพ่ือ
ป้องกันเหตุไฟลุกลามขยายตัว 

5. แจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีต ารวจดับเพลิงบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-1557, 
0-2521-0397 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  

6. ผู้ควบคุมในข้อ 2  ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
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7. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายใน
ห้องควบคุมระบบฯ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 

ขั้นตอนการดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 
เนื่องจากพ้ืนที่ห้องควบคุมระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการติดตั้งระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ซึ่งใช้สารสะอาดเป็นตัวดับเพลิงเพ่ือป้องกันอุปกรณ์เสียหาย จึงเป็นส่วนที่แยกออกมา
จากข้ันตอนการดับเพลิงหลัก โดยมีหลักการท างาน 2 วิธี ดงันี้ 

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

ไว้ 2 โซน ได้แก่ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และห้อง Facilities (ห้อง Facilities เป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า  
ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ) โดยจะติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ในแต่ละโซนสลับกันเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน และป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดข้ึน โดยต้องมีการตรวจจับควันไฟได้ทั้ง 2 โซนพร้อมกันระบบจึงจะสั่งการให้มีการฉีดก๊าซ FM 200 ออกมา 
เมื่ออุปกรณ ์ตรวจจับควัน ทั้ง 2 โซนตรวจจับควันไฟได้จะสั่งการให้ฉีดสาร FM 200 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 กระดิ่งดัง เมื่อตรวจจับควันได้  
1.1.1 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันตัวใดตัวหนึ่งท างาน  

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

ข้อความเตือนให้อพยพคนออกจากห้อง  
1.1.2 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ต่างโซนกันท างาน (ท างานครบ 2 โซน) 

 หลอด LED ที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดสว่างตลอดเวลา 
 กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง  
 ฮอร์นที่ตู้ควบคุมยังเตือนเป็นเสียงยาว ไฟกระพริบท างาน   
 ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign)  ในห้อง Server และห้อง Facilities แสดง

ข้อความเตือนเตรียมพร้อมฉีดก๊าซดับเพลิง 
 มีข้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบที่ก าหนดไว้ (FM 200 : ALARM) 

1.2 ฉีดก๊าซ 
1.2.1 นับถอยหลัง 

 ระบบจะมีการนับเวลาถอยหลัง ตั้งแต่ 60-0 วินาที (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งานที่ตั้งไว้) 
1.2.2 ฉีด 

 เมื่อครบเวลาที่ก าหนด ระบบจะสั่งให้ฉีดก๊าซ FM 200 เพ่ือดับเพลิงตามที่ออกแบบไว้ 
กระดิ่งสัญญาน ฮอร์น ไฟกระพริบ จะท างานพร้อมกัน 

 ใช้เวลาในการฉีดก๊าซจนหมดภายใน 10 วินาที และมีค่าใช้จ่าย 400,000 บาทต่อครั้ง 
จึงไม่ควรฉีดก๊าซโดยไม่จ าเป็น 

1.2.3 ยกเลิก 
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 ระหว่างที่ระบบยังนับเวลาถอยหลัง หากมีผู้กดปุ่มยกเลิก (Abort Station) ค้างไว้  
ระบบจะหยุดการนับเวลาชั่วคราว โดยสังเกตุได้จากตัวนับเวลาภายในตู้จะนับเวลาถอย
หลังจาก 60-0 วินาท ีและเมื่อปล่อยปุ่มยกเลิก ระบบจะนับเวลาต่อ หรือนับเวลาถอยหลังใหม ่ 

1.2.4 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 ระหว่างที่นับเวลาถอยหลัง หากมีผู้ที่สามารถดับเพลิงได้หรือไฟดับเอง และสามารถไล่

ควันไฟออกจากบริเวณได้หมด และมีผู้ Reset ระบบดับเพลิงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
 มีข้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบที่ก าหนดไว้ (FM 200 : NORMAL) 

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

กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้  
2.2 ดึง Lever Operate Control Head ที่หัวถังเก็บก๊าซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันทีตามท่อที่

ได้ออกแบบไว้  
 

หมายเหตุ : 

 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

 
 

กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) 
 

แผงควบคุม 
   

 
หนา้ปัดภายในของแผงควบคุม 

 
ปุ่มกดเพ่ือฉีด 

 
ปุ่มกดเพ่ือเริ่มนับใหม่ 

กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล   
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นของ
คณะอาคารสถานที่ และคณะแก้ไขปัญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

นายประพันธ์  อุ่นสกุลวงศ์ โทรศัพท ์ 097-068-0041  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที)่ 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ โทรศัพท ์ 087-410-3472  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที)่ 



- 25 - 
 

นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  โทรศัพท ์ 086-772-5332  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที)่ 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  โทรศัพท ์ 080-044-1123  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที)่ 
นายนภัทร์ โสภณ  โทรศัพท์  084-011-6933  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ โทรศัพท ์ 086-616-6912  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข โทรศัพท ์ 089-008-7784  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ โทรศัพท ์ 080-000-7256  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ โทรศัพท ์ 086-663-0700  (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ โทรศัพท ์ 087-570-7505   (คณะแก้ปัญหาการชุมนุมฯ) 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ ์ โทรศัพท ์ 088-941-7797  (คณะอาคารสถานที่) 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ โทรศัพท ์ 085-076-0556  (คณะอาคารสถานที่) 
 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศแนะน า แจ้งเตือน 
เจ้าหน้าที่ในองค์กร และเตรียมการป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอร์โทรศัพท์    084-694-1956  

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ   เบอร์โทรศัพท์    061-549-9836 
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล   เบอร์โทรศัพท์ 081-278-4873 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เบอร์โทรศัพท์ 081-278-4873 

3. หากจ าเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการป้องกันภัยตามแผนเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉนิที่เตรียมไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
 3.1 ก่อนเกิดเหตุ 

1) ตรวจเช็คความพร้อมของระบบไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบส ารองไฟฟ้า และระบบรักษาความ
ปลอดภัย ส าหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย ได้แก่ 

 ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 ส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
 ตรวจสอบระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 
 ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัย 
 ตรวจสอบระบบปรับอากาศระบบ Precision air conditioner 
 ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

2) ส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
กรมประมงลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage /ส ารองลงสื่อบันทึกภายนอก จัดเก็บไว้ในสถานที่ 
ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล 

3) ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหน่วยงานให้ส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึก  
และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 

4) จัดเตรียมระบบประกาศแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติหน้าเว็บไซต์กรมประมง พร้อมขึ้นประกาศ
ทันทีขณะมีเหตุฉุกเฉิน 
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5) จัดเตรียมช่องทางการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีท่ีมีเหตุขัดข้อง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ สามารถ Remote เข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมประมง 

6) จัดเตรียมการเฝ้าระวังระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่กรมประมงเช่าใช้บริการ ได้แก่ 
TOT/CAT ให้สามารถด าเนินการให้บริการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

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

System : DPIS) 
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
- ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 

(Fisheries Single Window : FSW)  
- ระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลท าการประมงของเรือไทย กรมประมง 

(Combating CIUU Fishing : CIUU) 
- ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smart Farmer) 
- ระบบการออกใบก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document and Fry Movement 

Document : MD/FMD)  
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map)  

8) ประสานงานในเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กับหน่วยงานศูนย์ประสานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย : ThaiCERT ไทยเซิร์ต เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

9) จัดท าบัญชีรายชื่อและข้อมูลส าหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อทางด้าน 
ความมั่นคงปลอด ภัยกรณีที่มีความจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานีต ารวจ เป็นต้น 

10) ก าหนดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ / จัดเวรยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 3.2 ขณะเกิดเหตุ 
1) เจ้าหน้าที่ผู้พบเหตุแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุผิดปกติ / ฉุกเฉิน 
2) ประกาศแจ้งเตือนกรณีท่ีมีเหตุการณ์ผิดปกติ / ฉุกเฉิน หน้าเว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมประมง 
3) เฝ้าระวังระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่กรมประมงเช่าใช้บริการ TOT/CAT กรณีเกิด

เหตุขัดข้องต่อผู้ให้บริการรายใดรายหนี่ง ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการก าหนด DNS และ
ปรับโหลดอินเตอร์เน็ตให้ไปใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายที่เหลือได้อย่างต่อเนื่อง 

4) ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันท าการ  
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

5) กรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัย หรือเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
หรือมีการท าลายทรัพย์สินของกรมประมง ให้แจ้งไปยังสถานีต ารวจที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 3.3 หลังเกิดเหตุ 

1) ตรวจสอบระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียหายด้านอ่ืน ๆ โดยละเอียด 
พร้อมทั้งประเมินความเสียหาย 
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2) กรณีตรวจพบว่าระบบสารสนเทศหรือข้อมูลมีความเสียหาย ให้กู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติ โดย
ใช้ข้อมูลที่ส ารองไว้ให้ข้อมูลกลับมาใช้ได้ปกติโดยเร็ว 

3) กรณีตรวจพบระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย ให้ด าเนินการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหาย / เปลี่ยน
อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย / จัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนใหม่เพ่ือทดแทน / ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอ่ืน
มาใช้ชั่วคราว 

4) รายงานผลความเสียหาย และสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

4. กรณีท่ีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส านักงานกรมประมงได้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นและให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้า
ปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองตามที่กรมประมงได้ก าหนดไว้  
 
5. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ผู้รับผิดชอบและคณะประเมินความ
เสียหายต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส ารวจความเสียหาย 
ทุกด้านอย่างละเอียด ท าการประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการต่อไป 
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กรณีน้ าท่วม / น้ ารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
1. กรณีมีน้ ารั่วซึมหรือเกิดเหตุน้ าท่วมห้องควบคุมระบบเครือข่าย ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ าจะท างานโดยส่ง
สัญญาณแสง LED และเสียงที่ตู้ควบคุม Water Leak เพ่ือเป็นการแจ้งเตือน พร้อมทั้งมีข้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบ 
(WATER LEAK: ALARM) ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับข้อความเตือนหรือผู้พบเหตุ รีบแจ้งผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือแจ้ง
ผู้รับผิดชอบโดยด่วน เพ่ือแก้ปัญหาและระงับเหตุโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    088-941-7797 
นายนภัส โสมวด ี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   099-525-6977 
นายยวนยุท  หงษ์ชุมแพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-410-3472 
นายทรงสัณฑ์ สุรเสน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-853-0731 
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    080-000-7256 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-022-4502 
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    087-667-2488 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-044-1123 

2. ผู้รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบฯ 
เสียหายน้อยที่สุด  
3. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องประเมินสถานการณ์และด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดังนี้ 
 3.1 กรณีน้ ารั่วซึม 

 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องตรวจหาสาเหตุน้ ารั่วและแก้ไขปัญหานั้นให้
เรียบร้อย  

 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สามารถกดปุ่ม MUTE ที่ตู้ควบคุมเพ่ือหยุดเสียง
ได้ แต่แสงแสดงสภาวะน้ ารั่วจะยังคงอยู่จนกว่าน้ ารั่วซึมจะได้รับการแก้ไข 

 เมื่อน้ ารั่วซึมได้รับการแก้ไขจะมีข้อความส่งถึงผู้ดูแลระบบ (WATER LEAK : NORMAL) 
 3.2 กรณีน้ าท่วม 

 ผู้ควบคุมในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956 แก่ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

 ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องน าอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดหาไว้มาด าเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในเบื้องต้น โดยจะต้อง 
o จัดหาอุปกรณ์สร้างก าแพงหรืออุปกรณ์กั้นน้ าไม่ให้คอยล์ร้อนจมน้ า (ปัจจุบันติดตั้งอยู่

นอกอาคาร NIFI ชั้น 1) 
o ปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมลงทุกระบบ  
o จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า ท าการสูบน้ าออกจากบริเวณคอยล์ร้อน ตรวจสอบ

การรั่วซึม และด าเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญให้พ้นจากภัยน้ าท่วม (บางส่วน) 
ไปยังอาคาร NIFI ชั้น 2 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรือ
อาคารอ่ืนใกล้เคียงท่ีปลอดภัยจากภัยน้ าท่วมห้องควบคุมระบบเครือข่ายตามความ
เหมาะสม  

4. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ กรณีน้ าท่วม ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบฯ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  

http://www.fisheries.go.th/freshwater
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กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
เครือข่าย โดยจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบกรณีนี้ทราบโดยด่วน เพ่ือเข้าควบคุมสถานการณ์ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    061-469-6294 
 นายประพัทธ์  ประณิธานนท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-616-6912 
 นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    085-076-0556 
 นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   080-803-6993 
 นายอภิสิทธิ์  ข าศิริ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   086-772-5332 
 นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-008-7784 
 
2. ผู้รับผิดชอบแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โทรศัพท์ 061-549-9836 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าควบคุม
สถานการณ์ เพ่ือระบบงานและเครือข่ายได้รับความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมทั้งท าให้ระบบรักษาความปลอดภัย
กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 
 
3. ผู้ควบคุมในข้อ 2 ด าเนินการรายงานการถูกโจมตีผ่านทางโทรศัพท์ 084-694-1956  แก่ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 

ขั้นตอนในการกู้คืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 
1. ควบคุมสถานการณ์  โดยต้องประสานงานกับคณะกู้คืนเครือข่ายด้วย 

1) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
2) ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 
3) เตรียมการส าหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก 

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

3. กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์  โดยต้องประสานงานกับคณะส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) 
และคณะกู้คืนแอปพลิเคชันด้วย 

1) กู้คืนข้อมูลหรือสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม่ 
2) งดใช้เซอร์วิสที่ไม่จ าเป็น  
3) ติดตั้งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 
4) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
5) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากได้แก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 
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4. เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบงานและระบบเครือข่าย 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
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ภาคผนวก 2 

 
 

ผังงานกระบวนการแก้ไขปัญหา 
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
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2. ผังงานกระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบตัิฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังงาน  กรณีจากเหตุเพลิงไหม้ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แจ้งคณะดับเพลิง/แจ้งผู้ควบคุม 

พบเหตุเพลิงไหม ้

ได้ 

ไม่ได้ 

แจ้งสถานีดับเพลิง 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผู้บริหารกรม 

ขนย้ายอุปกรณ์ (บางส่วน)  
ไปยังสถานท่ีที่ปลอดภัย 

สถานท่ีปลอดภัย ได้แก ่
อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ช้ัน 1 แล้วแต่เหตุ
ไฟไหม้และความเหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกลุวงศ์ 097-068-0041 
ผู้รับผิดชอบส ารอง 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ ข าศิร ิ         086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข       080-044-1123 
 
 

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม ้
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ผังงาน กรณีจากเหตุเพลิงไหม้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) 
 

ตรวจจับควันด้วยอุปกรณ ์

เกิดเหตุเพลิงไหม ้ 

ดับได้ 

ดับไม่ได้ 

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม ้

 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 
ท างาน 

แจ้งคณะดับเพลิง/แจ้งผู้ควบคุม 
 

วิธีฉุกเฉิน (Manual) 
2.1 ดึง Manual Release Station  
ในกรณีที่ต้องการให้ระบบ ฉีดก๊าซ FM 200 
ออกมาทันที กรณีที่ไมส่ามารถควบคุมเพลิงได ้ 
2.2 ดึง Lever Operate Control Head  
ที่หัวถังเก็บก๊าซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันที
ตามท่อที่ได้ออกแบบไว ้ 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

ยกเลิก และ Reset ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัต ิFM-200 

แจ้งสถานีดับเพลิง  
 

รายงานผู้บริหารกรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกลุวงศ์ 097-068-0041 
ผู้รับผิดชอบส ารอง 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ ข าศิร ิ         086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บ ารุงสุข       080-044-1123 
 
 

ตรวจสอบการควบคุม
เพลิงไหม้ของระบบฯ 

ไม่ได้ 

ได้ 
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ผังงาน  กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 

ประเมินสถานการณ ์

เกิดการชุมนมุ/ก่อจลาจล 

เข้าปฏิบัติในพื้นท่ีของ
กรมประมงไดห้รือไม่ 

ผอ.ศทส ประกาศแจ้งเตือน/ 
เตรียมอพยพคน/ใช้แผนฉุกเฉินฯ ขณะเกดิเหต ุ

ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินฯ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของระบบรักษาความปลอดภัย 

เหตุการณส์งบลง
หรือไม ่

ประกาศใช้แผน BCP ด้านสารสนเทศ 
ให้เจ้าหน้าทีก่รมประมงเข้าปฏิบตังิาน 

ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานส ารองตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นแผน BCP 

ไม่ได้ 

รายงานผู้บริหารกรม 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 

กู้คืนระบบหรือข้อมูล 

ได้ 

ตรวจพบวัตถุ 
ต้องสงสย 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แจ้งสถานีต ารวจท่ี
ใกล้เคียง และรายงานให้ 

ผอ. ทราบ 

ใช่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ์ อุ่นสกลุวงศ์   097-068-0041  
ผู้รับผิดชอบส ารอง 
นายนภัทร์ โสภณ             084-011-6933  
นายประพัทธ์ ประณิธานนท ์ 086-616-6912 

ไม่ใช่  
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ผังงาน  กรณีน้้าท่วม/น้้ารั่วซึม ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

เกิดเหตุน้ าท่วม /  
พบปัญหาน้ ารั่วซมึ 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผู้บริหารกรม 

กรณีน้ าร่ัวซึม 

ปิดอุปกรณเ์ครือข่ายและ Server (บางส่วน) 
ขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นทีสู่ง หรือ สถานท่ีที่จัดไว ้

กรณีน้ าท่วม 

ตรวจหาสาเหตุน้ ารั่วซมึ 

แก้ไขปัญหาน้ ารั่วซึม หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกต ิ
ขนย้ายอุปกรณ์กลับ/ติดตั้ง/ 

เปิดการท างานเครือข่ายและ Server 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์    088-941-7797 
ผู้รับผิดชอบส ารอง 
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ  087-410-3472 
นายนภัส โสมวด ี       099-525-6977 
 

แจ้งผู้รับผดิชอบ/ผูค้วบคุม 
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ผังงาน  กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

ตรวจพบความผิดปกติของระบบ
ระบบ 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร  

สถานการณ์กลับ 
สู่ภาวะปกต ิ

 ไม่ใช ่

ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
และป้องกันช่องโหว่ของระบบ 

รายงานผู้บริหารกรม 

 ใช ่

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นางสาวนันทิยา พูลสวสัดิ์     061-469-6294 
ผู้รับผิดชอบส ารอง 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์  085-076-0556
นายประพัทธ์ ประณิธานนท ์ 086-616-6912 
 
 


