แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)

โดย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สิงหาคม 2563

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติ
แนวทางการปองกันและเตรียมการเบื้องตน
การเตรียมความพรอม
การจัดองคกรและกำหนดผูรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ
กระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ
กรณีจากไฟไหมหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200)
กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด
กรณีน้ำทวม / น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร
กรณีแผนดินไหว
กรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
กรณีเกิดโรคระบาด
7. ผังงานกระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ
กรณีจากไฟไหมหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200)
กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด
กรณีน้ำทวม / น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร
กรณีแผนดินไหว
กรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
กรณีเกิดโรคระบาด
8. การกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติเดิม (Disaster Recovery Plan)
9. การติดตามและรายงานผล
10. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะทำงานและเบอรโทรศัพทติดตอ
ภาคผนวก 2 เบอรโทรศัพทหนวยงานแจงเหตุฉุกเฉิน

หนา
1
3
5
11
15
16
16
17
20
21
22
23
26
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
47

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนา 1

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
ขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินที่มีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกร จำเปนตองไดรับการดูแล
รักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนำไปใชประโยชนตอการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัย
จากภายนอกและปจจัยภายในมากระทบทำใหระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณเสียหายได
ดังนั้นจึงไดจัดทำแผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแกไขปญหาที่อาจจะสงผล
กระทบตอฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เปนการเตรียมความพรอมใชงานระบบสารสนเทศ
ไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
1. การวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติ
2. แนวทางการปองกันและเตรียมการเบื้องตน
3. การเตรียมความพรอม
4. การจัดองคกรและกำหนดผูรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน
5. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ
6. กระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ
7. ผังงานกระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ
8. แผนกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติเดิม
9. การติดตามและรายงานผล
โดยอธิบายรายละเอียดดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติ

1.1 วิเคราะหเหตุการณภัยพิบัติ
ภัยพิบัติที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร สามารถจำแนกไดเปน
สองกลุมหลักๆ ไดแก
ภัยพิบัติจากภายนอก
1) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณความไมสงบที่กระทบตออาคารสถานที่ตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ความชื้น
อุณหภูมิ แผนดินไหว ภัยแลง คลื่นความรอน ฯลฯ
2) การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
3) ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตเกิดความขัดของ
4) ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ
5) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
สรางความเสียหายหรือทำลายระบบขอมูล
6) ไวรัสคอมพิวเตอร
7) โรคระบาด
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ภัยพิบัติจากภายใน
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทำลาย
2) ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร
3) เจาหนาที่หรือบุคลากรขององคกรขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมืออุปกรณ
คอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวร อันอาจทำใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย
ใชงานไมได หรือหยุดการทำงาน
1.2 การประเมินสถานการณและกำหนดระดับความรุนแรง (Situation Assessment)
เมื่อองคกรมีการวิเคราะหเหตุการณภัยพิบัติแลว จะทำการประเมินและกำหนดระดับความรุนแรงภัยพิบัติ
เพื่อเตรียมการตอบสนองตอเหตุการณที่ละเมิดความปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะหเหตุการณตางๆ
(Security Log Management System) โดยเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำมาจัดทำ
กระบวนการและผังงานการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ รวมทั้งแผนกูคืนระบบ
กลับสูสภาพเดิมตอไป

สถานการณ
หรือภาวะฉุกเฉิน
ไฟไหม
โดนเจาะระบบ
ไฟฟาดับ
น้ำทวม / น้ำรั่วซึม
แผนดินไหว
จลาจล การชุมนุม /
เหตุการณความไมสงบ /
สถานการณทางการเมือง
โรคระบาด
ภัยแลง / คลื่นความรอน
พายุ

ระดับความรุนแรง
(1 รุนแรงต่ำสุด, 5 รุนแรงสูงสุด)
ตอ
ระบบงาน
5
5
5
4
4
2

ตอพันธกิจ
ตามกฏหมาย
5
3
1
2
1
3

ตอ
ประชาชน
5
5
5
4
5
4

1
2
1

2
1
1

5
5
5

คะแนนรวม

จัดลำดับ

15
13
11
10
10
9

1
2
3
4
4
5

8
8
7

6
7
8
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2. แนวทางการปองกันและเตรียมการเบื้องตน

2.1 การประกาศแผน (Activation)
องคกรมีการประกาศใชแผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเปนทางการ เพื่อใหเจาหนาที่
ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยมีเอกสารยืนยันที่แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมี
การจัดอบรมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตามแผนดวย โดยเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะทำการแจงให CEO หรือ CIO ขององคกรทราบ เพื่อพิจารณาและประกาศใชแผน
ตอไป

2.2 กระบวนการดำเนินงาน (Procedure)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกับเหตุการณที่ผิดปกติในองคกร โดย
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินตองมีการเลือกขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ทัง้ การรวบรวม
เหตุการณ การระบุที่มาของผูบุกรุกเพื่อยุติเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางทันเวลาและถูกตอง ระบบงานตางๆ ที่มี
ความสำคัญตองมีการเตรียมอุปกรณสำรอง เพื่อใชในการกูคืนเมื่อเกิดปญหาขึ้น
2.3 การติดตอสื่อสาร (Communication)
มีการจัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพื่อใชสำหรับการติดตอทางดาน
ความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน มีการเตรียมการ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนที่อาคารและเสนทางการเดินทาง
2.4 การจัดเตรียมอุปกรณที่จำเปน
การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือที่จำเปนในกรณีคอมพิวเตอรเกิดขัดของใชงานไมได โดยเตรียมอุปกรณดังนี้
- แผนติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ ระบบปฏิบตั ิการระบบเครือขาย/ แผนติดตั้งระบบงานที่สำคัญ
- อุปกรณสำรองขอมูลของระบบงานที่สำคัญ เชน External Harddisk / SAN Storage / Cloud
- แผนโปรแกรม Antivirus / Spyware
- แผน Driver อุปกรณตางๆ
- ระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
2.5 การสำรองขอมูล (Backup)
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อขอมูลเสียหายหรือถูกทำลายจากไวรัสคอมพิวเตอร ผูบุกรุก
ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยสามารถนำขอมูลที่มีปญหากลับมาใชงานได โดยองคกรมีนโยบายการสำรอง
ขอมูลระบบคอมพิวเตอรสำรองและแผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan Policy)
2.6 การปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
มีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย โดยผูใชงานจำเปนจะตองระมัดระวังในการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต เพื่อไมใหเปนชองทางใหผูไมหวังดีเขามาบุกรุกหรือทำลาย
ระบบได โดยองคกรมีนโยบายปองกันไวรัส และซอฟตแวรที่ไมประสงคดี (Virus and Malicious software
Protection Policy)
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2.7 การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟาขัดของ
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากกระแสไฟฟาซึ่งอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ
อุปกรณคอมพิวเตอร
1) ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุปกรณคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
ซึ่งมีระยะเวลาการสำรองไฟฟาไดประมาณ 30-60 นาที
2) เปดเครื่องสำรองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และบำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชรีบบันทึกขอมูลที่ยังคางอยูทันที และปดเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ
4) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และตรวจเช็คความพรอมอยูเสมอ ไดแกปริมาณน้ำมัน
แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการทำงานอัตโนมัติสัปดาหละ 1 ครั้งเปนอยางนอย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟาถูกตัด เครื่อง
กำเนิดไฟฟาจะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขาหองควบคุมระบบเครือขายเพื่อใหระบบสารสนเทศใชงานได
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
2.8 การปองกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางไซเบอร
เพื่อเปนการปองกัน และเสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบสารสนเทศและระบบ
เครือขายมีแนวทางดังนี้
1) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมประมง (Information Security Policy)
2) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใชสื่อสังคมออนไลน กรมประมง (Social Media Policy)
3) มีการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity
Planning : BCP) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
4) มีมาตรการควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขายและการปองกันความเสียหาย โดยหาม
บุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของเขาไปในหองควบคุมระบบเครือขาย หากจำเปน ใหมีเจาหนาที่ของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูรับผิดชอบนำพาเขาไป เจาหนาที่ทุกคนตองทำบัตรผาน (Key Card)
เพื่อใชในการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขาย และมีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อปองกันการโจรกรรม
5) มีการติดตั้ง Firewall เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถ
เขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรได โดยจะเปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา
6) มีการติดตั้งอุปกรณ IPS (Intrusion Prevention System) ปองกันการโจมตีจากภัยคุกคาม
7) มีการติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการอินเตอรเน็ตขององคกรและ
กลั่นกรองขอมูลที่มาทางเว็บไซต ซึ่งจะมีการกำหนดคา Configuration ใหมีความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ
และเครือขายคอมพิวเตอร
8) มีการติดตั้งระบบ SSL VPN ควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขายจากภายนอก
9) มีการติดตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall)
10) มีการติดตั้ง SSL (Secure Socket Layer) ใบรับรองความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
11) มีการติดตั้งระบบ Anti-Spam mail ปองกันอีเมลขยะ
12) มีการติดตั้งระบบปองกันมัลแวร
13) มีการสำรองขอมูล

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนา 5

14) มีเจาหนาที่ดูแลระบบเครือขาย ทำการตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ตของ
องคกร เพื่อสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใชระบบสารสนเทศมีความถี่ใน
การเรียกใชผิดปกติ เพื่อจะไดสรุปหาสาเหตุและปองกันตอไป
15) มีการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
16) มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซตตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับเว็บไซต (Website Security Standard: WSS)
17) มีการพัฒนาเว็บไซตตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกตบน
เว็บไซต Web Application security Standard: WAS)
18) มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 จะชวยเสริมสรางมาตรการปองกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางไซเบอรไดเปนอยางดี
19) มีการกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของกรมประมง
ประกอบดวย 3 แนวทาง ดังนี้
1) แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจากอีเมลปลอมแปลง (Phishing Mail)
2) แนวปฏิบัติการปองกันการบุกรุกโจมตีเว็บไซต
3) แนวทางการปฏิบัติในการปองกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอรและมัลแวร (Malware)
20) เขารวมโครงการกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) และ
ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT) เพื่อติดตามตรวจสอบ
เครือขาย ปองกันการบุกรุก ชวยวิเคราะหรูปแบบการโจมตีทางไซเบอรที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขายกรมประมง
(Government Threat Monitoring System : GTM) และเพื่อตรวจสอบชองโหวเว็บไซต (Vulnerability
Assessment) และปองกันการโจมตีเว็บไซตกรมประมง (Government Website Protection System : GWP)
2.9 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จำเปน กรณีเกิดแผนดินไหว
มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จำเปนในกรณีเกิดแผนไหว โดยเตรียมอุปกรณดังนี้
1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณยังชีพ เชน ยารักษาโรค ฯลฯ และแจงใหทุกคนทราบถึงที่เก็บ
2) ฝกซอมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน
3) ควรทราบตำแหนงวาลวถังกาซ น้ำประปา และสะพานไฟฟา
4) ไมวางของหนักไวบนชั้น หลังตู หรือที่สูง
5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใชเฟอรนิเจอรที่มีน้ำหนักมากไวกับพื้นหรือผนัง
6) ศึกษาแผน/ฝกซอมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พรอมกำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และเปนสัดสวน
ของแตละชั้นหรือหนวยงาน

3. การเตรียมความพรอม

3.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบตั ิจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย
เมื่อไฟฟาดับ และปญหาไฟฟากระชาก
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากกระแสไฟฟาซึ่งอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ
อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กำหนดแนวทางการดำเนินการเบื้องตนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ ดังนี้
3.1.1 จัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หมอไฟระเบิด
3.1.2 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และตรวจเช็คความพรอมอยูเสมอ ไดแกปริมาณน้ำมัน
แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการทำงานอัตโนมัติสัปดาหละ 1 ครั้งเปนอยางนอย ซึ่งเมื่อระบบไฟฟาถูกตัด เครื่อง
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กำเนิดไฟฟาจะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขาหองควบคุมระบบเครือขายเพื่อใหระบบสารสนเทศใชงานได
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
3.1.3 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาและ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ในสวนของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการสำรองไฟฟาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง
3.1.4 ตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3.1.5 จัดทำ Checklist ระยะเวลาในการปด / เปด ระบบสารสนเทศกรมประมงที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายติดตั้งอยูในหองควบคุมระบบเครือขาย กรณีที่ระบบไฟฟาดับหรือถูกตัด
3.1.6 เปดเครื่องสำรองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ บำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
3.1.7 เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชรีบทําการบันทึกขอมูลที่ยังคางอยูทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตางๆ
3.1.8 ใหมีการสำรองฐานขอมูลทุก 1 เดือนเปนอยางนอย
3.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณไฟไหม ซึ่งอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศ
และอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กำหนดแนวทางการดำเนินการเบื้องตนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ ดังนี้
3.2.1 จัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม
3.2.2 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ในหองควบคุมระบบเครือขาย
3.2.3 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในทุกชั้นของอาคารเพื่อการควบคุมเพลิงในเบื้องตน สำหรับ
หองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรควรติดตั้งถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วที่สามารถดับไฟประเภท C ไดเปนอยางนอย (อุปกรณ
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร)
3.2.4 ใหมีการสำรองฐานขอมูลเดือนละ 1 ครั้งเปนอยางนอย
3.3 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย
เมือ่ เกิดเหตุน้ำทวม /น้ำรั่วซึม
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณน้ำทวม /น้ำรั่ว ซึ่งอาจสรางความเสียหายแกระบบ
สารสนเทศและอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กําหนดแนวทางการดําเนินการเบื้องตนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ดังนี้
3.3.1 จัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากน้ำทวม /น้ำรั่ว
3.3.2 ติ ด ตั้ งระบบตรวจจั บ การรั่ ว ซึ ม ของน้ ำ (Water Leak Detection System) ในห อ งควบคุ ม
ระบบเครือขาย
3.3.3 มีการตรวจสอบระบบทอน้ำประปา ฝาเพดานหองควบคุมระบบเครือขาย เพื่อใหปลอดภัยตอ
การรั่วซึมอยางสม่ำเสมอ
3.3.4 ใหมีการสํารองฐานขอมูลเดือนละ 1 ครั้งเปนอยางนอย
3.4 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากไวรัส
3.4.1 ทําการติดตั้ง Firewall ซึ่งทําหนาที่กําหนดสิทธิการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก
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3.4.2 มีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสที่เครื่องแมขาย (Server) และเครื่องลูกขาย (Client)
3.4.3 อัพเดตโปรแกรมกําจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เปนอยางนอย (Update Patch)
3.5 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางไซเบอร โจมตีระบบ
เครือขาย
เพื่อเปนการปองกัน และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบสารสนเทศและระบบ
เครือขาย มีแนวทางดังนี้
3.5.1 กําหนดมาตรการควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขายและการปองกันความเสียหาย
3.5.2 หากบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ จำเปนตองเขาไปในหองควบคุมระบบเครือขายจะตองให
เจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผูดูแลระบบเครือขาย เปนผูรับผิดชอบนําพาเขาไปที่ประตูเขา
ออก และคอยกำกับดูแลตลอดการปฏิบตั ิงาน สําหรับประตูเขาออกมีการติดตั้งระบบ Access Control โดยใช Key
Card และติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อปองกันการโจรกรรม
3.5.3 มีการติดตั้ง Firewall เพื่อปองกันไมใหผทู ี่ไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถ
เขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรได โดยเปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา
3.5.4 มีการติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการอินเตอรเน็ตและกลั่นกรอง
ขอมูลที่มาทางเว็บไซต ซึ่งมีการกําหนดคา Configuration ใหมีความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอร
3.5.5 มีเจาหนาทีด่ ูแลระบบเครือขาย ตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ตขององคกร เพื่อ
สังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติหรือการเรียกใชระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช
ผิดปกติ เพื่อจะไดสรุปหาสาเหตุและปองกันตอไป
3.5.6 มีการปอนชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อตรวจสอบสิทธิกอนเขาใช
อินเตอรเน็ตหรือใชงานระบบเครือขาย ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
3.6 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากแผนดินไหว
การเตรียมความพรอมในขั้นนี้ ใหเริ่มตั้งแตปจจุบันเพื่อติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสารขอมูล
ประเมินสถานการณจากแผนดินไหวที่เกิดขึ้น เตรียมการตางๆ ที่จำเปนเพื่อใหสามารถเผชิญกับภัย
3.6.1 ติดตามขอมูลขาวเตือนภัยแผนดินไหว ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ขอมูลสถานการณสาธารณภัย จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และขอมูลการพยากรณอากาศจากหนวยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซตของ
หนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานภายในและตางประเทศ ไดแก
1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ขอมูลพยากรณอากาศ ขอมูลอุณหภูมิ ขาวเตือนภัย (www.tmd.go.th)
2) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ : การแจงเตือนลวงหนา (www.ndwc.thaigov.go.th)
3) กรมทรัพยากรธรณี : ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถลม / แผนดินไหว (www.dmr.go.th)
4) หนวยงานสำรวจเชิงภูมิศาสตร ประเทศสหรัฐอเมริกา : ขอมูลสถานการณแผนดินไหวทั่วโลก
(www.earthquake.usgs.gov)
5) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : การแจงเตือนภัย ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติ (www.disaster.go.th)
3.6.2 การสังเกตพฤติกรรมของสัตว
สัตวหลายชนิดมีการรับรูและมักแสดงทาทางออกมากอนเกิดแผนดินไหว อาจจะรูลวงหนาเปน
ชั่วโมงหรือเปนวันก็ได เชน
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1) สัตวเลี้ยง สัตวบานทั่วไปตื่นตกใจ เชน สุนัข เปด ไก หมู
2) แมลงสาบจำนวนมากวิ่งเพนพาน
3) หนู งู วิ่งออกมาจากที่อาศัย ถึงแมในบางครัง้ จะเปนชวงฤดูจำศีลของพวกมัน
4) ปลากระโดดขึ้นมาจากผิวน้ำ
3.6.3 การเตรียมคน สถานที่อพยพและวัสดุอุปกรณ
1) ประสานการเตรียมงานกับหนวยกูภัยเพื่อเตรียมการในการปองกันและบรรเทาภัยจาก
แผนดินไหวและอาคารถลม และกำหนดวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอน
2) ประสานการเตรียมการกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ
ตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม
3) สำรวจสถานที่อพยพที่ปลอดภัยพรอมอำนวยความสะดวก อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับ
บุคลากรขององคกร
4) สำรวจ จัดทำบัญชียานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใชใหสามารถตรวจสอบและใชประโยชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย
5) จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อการอพยพผูประสบภัยและการขนสงสิ่งของที่จำเปนตาง ๆ
3.6.4 การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
1) สำรวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พรอมทั้งกำหนดใหปรับปรุงแกไขใหการใชประโยชนในอาคารใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
สามารถปองกันแรงสั่นสะเทือนที่มผี ลตออาคารตามความเหมาะสม
2) เมื่อมีอาคารที่มีการกอสราง ดัดแปลง โดยไมถูกตองตามแบบแปลนแผนผัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ฝายอาคารตองดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดำเนินการแกไข
หรือรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3.6.5 การปฏิบัติขั้นเตรียมการ
1) การซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว และอาคารถลม
2) การสำรวจและจัดทำบัญชีเปาหมาย พื้นที่เสี่ยงภัย โดยแยกประเภทเปาหมายตาม
ความสำคัญ และกำหนดมาตรการในการเผชิญภัย
3) อบรม ใหความรูการปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม แกเจาหนาที่ บุคลากรใน
องคกร
4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการขั้นเตรียมการ
3.7 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
เพื่อติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสารขอมูล ประเมินสถานการณจากการชุมนุมประทวงและกอ
จลาจล เตรียมการตาง ๆ ที่จำเปนเพื่อให สามารถเผชิญกับภัย
1) จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับสถานการณการชุมนุมทางการเมืองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
2) จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity
Planning) กรณีที่ไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานกรมประมงได
ดำเนินการหาขาวจากแหลงตาง ๆ เชน ตำรวจ นักขาว โทรทัศน วิทยุ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) จัดเตรียมกำลังเจาหนาที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ เปนตน
และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไวใหพรอม
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4) ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบปมน้ำ ระบบสำรองไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา และระบบรักษา
ความปลอดภัยสำหรับหองควบคุมระบบเครือขาย ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
5) ติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัย
6) สำรองขอมูล
7) จัดเตรียมชองทางการเขาใชงานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีที่มีเหตุขัดของ เจาหนาที่
สามารถ Remote เขามาแกไขปญหาไดทนั ที โดยไมตองเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมประมง
8) จัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพื่อใชสำหรับการติดตอ
ทางดานความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน
3.8 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากโรคระบาด
1) จัดทำแนวทางการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งราชการ
2) เพื่อเปนการเฝาระวัง และตรวจสอบใหระบบสารสนเทศของกรมประมงพรอมใชงานอยาง
ตอเนื่อง จึงตองมีการจัดเวรยามรักษาการณ เฝาระวัง ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตรวจสอบความพรอมใชงานของหองควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center) ไดแก
- หองควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center)
- เครื่องสำรองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS)
- ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning
System)
- เครื่องกำเนิดไฟฟา
โดยดำเนินการตรวจสอบจำนวน 5 รอบตอวัน ดังนี้ 06.00 น., 09.00 น., 12.00 น., 18.00 น.,
21.00 น., 00.00 น. เพื่อใหทราบวาระบบสามารถใชงานไดเปนปกติ
3) ศทส. จัดเตรียมชองทาง SSL VPN เพื่อใหดูแลระบบสามารถเขาถึงระบบฯ หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายไดอยางปลอดภัย
4) ศทส. จัดเตรียมระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรือ เทคโนโลยี MPLS
(Multiprotocol Label Switching) หรือ Leased Line
5) ศทส. จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมกลองวีดีโอ หูฟง
และลำโพง หรือ Device อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายภายในสำนักงานได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่
6) ศทส. จัดเตรียมแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานตาง ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
7) ศทส. จัดเตรียมระบบ Cloud สนับสนุนการทำงานรวมกันจากทางไกล จัดเก็บเอกสาร ไฟล
เขาถึงไฟลงานไดจากภายนอก รองรับการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย
8) ศทส. จัดเตรียมระบบประชุม Conference สนับสนุนการประชุมทางไกลออนไลนนอกสถานที่
9) ศทส. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อติดตอ ของหนวยงาน บุคลากร สำหรับการติดตอประสานระหวางผูที่
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
10) ศทส. จัดเตรียมเครือขายสวนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ที่มีการปองกันและ
ความเปนสวนตัวที่สูงเมื่อใชงานผานอินเทอรเน็ต สำหรับการเขาใชงานแอปพลิเคชันระบบงานภายในหนวยงาน
ของผูปฏิบัติงานจากนอกสถานที่
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11) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรืออินเทอรเน็ตไรสาย (Mobile
broadband) หรือ 4G Mobile
12) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมกลองวีดีโอ
หูฟง และลำโพง หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายความเร็วสูงได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
13) จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information
System : DPIS)
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial)
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต
(Fisheries Single Window : FSW)
- ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries
Map)
14) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมประยุกต และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานตาง ๆ
3.9 การเตรียมความพรอมรับสถานการณจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เจาหนาที่แผนกตางๆ ภายใน
องคกร ขาดทักษะความรูความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร
ชี้แจงและอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจในดานฮารดแวร (Hardware) และดานซอฟตแวร
(Software) เบื้องตน ตลอดจนวิธีการใชระบบเครือขายอยางปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
3.9.1 สรางเครือขายดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security) โดย
เจาหนาที่ขององคกร เพื่อชวยกํากับดูแลและถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน
3.9.2 วางกฎระเบียบใหเจาหนาที่ปฏิบัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร จัดทําคูมือบริหารความเสีย่ งระบบสารสนเทศ เปนแนวทางใหเจาหนาที่ปฏิบัติ

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

4. การจัดองคกรและกำหนดผูรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน
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องคกรจัดเตรียมคณะทำงาน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อรองรับกับภัยฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
4.1 ระดับนโยบาย
รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ไดแก
1) อธิบดีกรมประมง (Chief Executive Officer : CEO)
2) รองอธิบดีกรมประมง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม กรมประมง
(Department Chief Information Officer : DCIO)
3) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and
Communication Technology)
4.2 ระดับปฏิบัติ
4.2.1 คณะบริหารจัดการการกูคืนระบบ
มีหนาที่หลักในการจัดการและประสานงานการกูคืนตางๆ
นางกมลลักษณ สรางเอี่ยม
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายอนุชา ขันธสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายดำรงค เกิดกิจ
เบอรโทรศัพทติดตอ
นางชลธิชา สันติภาตะนันท
เบอรโทรศัพทติดตอ
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล เบอรโทรศัพทติดตอ

ผูรับผิดชอบ ไดแก
061-549-9836
081-278-4873
087-700-3090
081-710-1522
081-623-4791

4.2.2 คณะกูคืนเครือขาย
มีหนาที่ดูแลกูคืนใหเครือขายกลับมาใชงานไดปกติ ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
4.2.3 คณะกูคืนแอปพลิเคชัน
มีหนาที่ติดตั้ง กูคืนระบบงานและฐานขอมูลใหพรอมใชงาน
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายกิตติชาติ แชจอหอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ
เบอรโทรศัพทติดตอ
นางสาวสุคนธา สาระรักษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ

ผูรับผิดชอบ ไดแก
061-469-6294
086-616-6912
099-525-6977
089-627-0935
083-031-3983
085-833-8795
086-663-0700
087-570-7505
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นายธนัญชัย ประเสริฐสุข

เบอรโทรศัพทติดตอ

หนา 12

089-008-7784

4.2.4 คณะประเมินความเสียหาย
มีหนาที่ตรวจสอบและประเมินความความเสียหายทั้งดาน Hardware และ Software พรอม
ทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณมาทดแทน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางกมลลักษณ สรางเอี่ยม
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-549-9836
นายอนุชา ขันธสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-278-4873
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ เบอรโทรศัพทติดตอ
081-775-6235
นายกิตติชาติ แชจอหอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-627-0935
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-031-3983
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นางสาวสุคนธา สาระรักษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
085-833-8795
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
4.2.5 คณะอาคารสถานที่
มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับไซตสำรอง รวมถึงระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร แอร ใหพรอม
ใชงาน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
4.2.6 คณะการจัดการทั่วไป
มีหนาที่ประสานงานชวยเหลือคณะอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคในการทำงาน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ เบอรโทรศัพทติดตอ
081-775-6235
นางสาวปารวี แจมยิ่ง
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-414-2055
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นางสาวนัยนา ภูพันธ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-778-0368
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-667-2488
4.2.7 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย และ
หองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตน ควบคุมการดำเนินงานในการดับเพลิง โดยใชอุปกรณที่ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไว ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุน สกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
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นายอรรถชัย อินทรทรัพย
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
นายยวนยุท หงษชุมแพ
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข

เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
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086-663-0700
087-570-7505
080-000-7256
086-772-5332
089-008-7784
083-022-4502
087-410-3472
080-044-1123

4.2.8 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด
มีหนาที่ในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะตองดำเนินการสำรองขอมูลที่
สำคัญ จากเครื่องสำรองไฟที่ยังสามารถใหพลังงานอยู ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
4.2.9 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย
มีหนาที่ในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอระบบเครือขาย โดยตองปดระบบที่จะเกิด
ผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ สูบน้ำออกจากหองควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการรั่วซึม
ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-667-2488
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
4.2.10 คณะแกไขปญหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางไซเบอร
มีหนาที่กูคืนระบบใหทำงานไดปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดชองโหวระบบเครือขาย
ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
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นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร

เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
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087-570-7505
086-772-5332
089-008-7784
083-022-4502

4.2.11 คณะสำรองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery)
มีหนาที่สำรองและกูคืนขอมูล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูล และฟนฟูระบบ/
ขอมูลจากความเสียหายใหกลับมาใชงานใหมไดทันทีและครบถวนสมบูรณ ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นางสาวปารวี แจมยิ่ง
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-414-2055
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
4.2.12 คณะแกไขปญหาเนื่องจากแผนดินไหว
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากแผนดินไหว แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพื่อผูบังคับบัญชา
ดำเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว และแจงเจาหนาที่ไฟฟาในพื้นที่ดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟา
เพื่อปองกัน เหตุเพลิงไหม และหลังจากเหตุแผนดินไหวสงบลงใหตรวจสอบผูประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจงความ
เสียหายแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทราบและสั่งการตอไป
ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
4.2.13 คณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล แจงเหตุตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อผูบังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว เมื่อการชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง
ใหเจาหนาที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด แลวรายงานแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
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นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
นายยวนยุท หงษชุมแพ
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข

เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
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087-570-7505
086-772-5332
089-008-7784
087-410-3472
080-044-1123

5. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ กําหนดแนวทางให
บุคลากรปฏิบัติดังนี้
5.1 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)
1) ในกรณีที่มีเหตุอันทําใหเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชระบบสารสนเทศไดตามปกติ
ใหเจาหนาที่ผูนั้น แจงเหตุนั้นใหผูดูแลระบบเครือขายหรือฐานขอมูลสารสนเทศ ของหนวยงานทราบ หรือในกรณี
เกิดจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมสามารถดําเนินการใหบริการดานเครือขายได ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตองประกาศใหทุกหนวยงานในองคกรทราบ
2) กรณีเกิดการขัดของเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหายที่จะแพรกระจายไป
ยังเครื่องอื่นในระบบเครือขาย ใหดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือขาย (สาย LAN) ออกจากเครื่องนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่
เกรงวาเหตุที่เกิดจะเปนอันตรายตอหนวยงาน ภายในตึกที่ตั้งของคอมพิวเตอรที่พบการขัดของใหดึงสาย LAN ออก
จากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกใหหมด
3) ใหเจาหนาที่ดาน IT ของหนวยงานตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตน ถาหากไมสามารถแกไขปญหา
ไดแจงเหตุขัดของใหศูนยสารเทศเพื่อแกไขปญหาตอไป
5.2 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
1) ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยเร็ว แลวปดอุปกรณเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ
2) ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปด เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยพิจารณา
ตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ ระยะเวลาที่ไฟฟาดับ ประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟาและเครื่อง
กำเนิดไฟฟา
3) ตัดระบบจายไฟ
4) ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไมปลอดภัยใหรีบขนยายไปไวที่ปลอดภัย
5) กรณีไฟไหมใหดับเพลิงดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเปนการดับเพลิงดวยการฉีดกาซสารสะอาด
FM 200
6) ประสานขอความชวยเหลือกับหนวยงานภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือ
ผูเชี่ยวชาญระบบเครือขายโดยเร็วที่สุด
7) ในกรณีที่อุปกรณดานฮารดแวรเสีย ใหรีบหาอุปกรณสํารอง หรือแจงใหบริษัทที่รับผิดชอบนํา
อุปกรณมาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
8) ผูดูแลระบบ ตองรีบแจงใหผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยเร็ว

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนา 16

6. กระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
กรณีจากไฟไหมหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผังงานหนา 31)
1. เมื่อพบเหตุไฟไหมผูที่อยูเวรรักษาการณตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน พรอมทั้งแจงผูรับผิดชอบ
ประกอบดวย
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2. เจาหนาที่รับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพื่อทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาที่เขาปฏิบัติงาน เพื่อใหหองปฏิบัติงานฯ
เสียหายนอยที่สุด
3. เจาหนาที่รับผิดชอบตองใชอุปกรณที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไวดำเนินการดับเพลิง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีติดตั้งอยูภายในหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร โดยการใชถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วที่สามารถดับไฟ
ประเภท C เปนอยางนอย ไดแก อุปกรณ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โดยไมทำลายหรือทำใหเกิดความ
เสียหายแกอุปกรณดังกลาว ไมทิ้งคราบรอยสกปรก ไมหลงเหลือน้ำยาตกคางเมื่อฉีดใชงาน
4. กรณีไมสามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงได ตองแจงสถานีดับเพลิงที่ใกลที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีตำรวจ
ดับเพลิงบางเขน เบอรโทรศัพท 02-521-1557 เพื่อดำเนินการตอไป
5. ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร และจัดการขนยายอุปกรณที่สามารถขนยายได (บางสวน) ไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัย ไดแก อาคาร NIFI ชั้น 1 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรืออาคารอื่น
ใกลเคียง แลวแตเหตุไฟไหมและความเหมาะสม
6. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป
7. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบอุปกรณภายในหองปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอรและพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด พรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจง
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบ
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กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) (ผังงานหนา 32)
1. กรณีเกิดเหตุหรืออุปกรณจับควัน (Smoke Detector ) จับควันไดและมีสัญญาณเกิดที่ตูควบคุมหรือมีเสียง
กระดิ่งดัง ใหผูที่อยูเวรรักษาการณหรือผูพบเหตุรีบแจงมาทางผูดูแลระบบหรือผูรับผิดชอบโดยดวน เพื่อแกปญหา
และระงับเหตุไดโดยเรงดวน ประกอบดวย
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2. เจาหนาที่รับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพื่อทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาที่เขาปฏิบัติงาน เพื่อใหหองควบคุม
ระบบฯ เสียหายนอยที่สุด
3. เจาหนาที่รับผิดชอบ ตองประเมินสถานการณไฟไหม และดำเนินการตามขั้นตอนการดับเพลิงโดยระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ดังนี้
3.1 สามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงไดเอง (ขั้นตอนอยางละเอียด หนา 16)
• กดปุมยกเลิก (Abort Station) คางไว เพื่อใหระบบหยุดการนับเวลาชั่วคราว (ตัวนับเวลาภายในตูจะ
นับเวลาถอยหลังจาก 60-0 วินาที) ซึ่งจะนับเวลานับถอยหลังใหมทกุ ครั้งที่กด
• ดับไฟโดยการใชถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วประเภท C (ถังสีเขียว) เปนอยางนอย ซึ่งมีติดตั้งอยูภายในหอง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
• หากสามารถดับเพลิงไดหรือไฟดับเอง และสามารถไลควันไฟออกจากบริเวณไดหมด ใหผูรับผิดชอบ
กดปุม Reset ที่ตูควบคุมระบบดับเพลิง เพื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ
3.2 ไมสามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงได (ขั้นตอนอยางละเอียด หนา 16)
• ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีอัตโนมัติ (Automatic)
โดยระบบจะฉีดกาซออกมา หลังจากครบกำหนดนับเวลาถอยหลัง 60-0 วินาที
• ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีฉุกเฉิน (Manual)
กรณีที่ตองการใหระบบฉีดกาซออกมาทันที
4. กรณีที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ฉีดกาซแลวแตไมสามารถควบคุมเพลิงได ตองดำเนินการในขอ 5 เพื่อ
ปองกันเหตุไฟลุกลามขยายตัว
5. แจงสถานีดับเพลิงที่ใกลที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีตำรวจดับเพลิงบางเขน เบอรโทรศัพท 02-521-1557,
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0-2521-0397 เพือ่ ดำเนินการตอไป
6. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป
7. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและอุปกรณภายใน
หองควบคุมระบบฯ พรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอ ำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ
ขั้นตอนการดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200
เนื่องจากพื้นที่หองควบคุมระบบเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ซึ่งใชสารสะอาดเปนตัวดับเพลิงเพื่อปองกันอุปกรณเสียหาย จึงเปนสวนที่แยกออกมา
จากขั้นตอนการดับเพลิงหลัก โดยมีหลักการทำงาน 2 วิธี ดังนี้
1. วิธีอัตโนมัติ (Automatic)
ระบบจะตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหมโดยใชอุปกรณ Smoke Detector โดย Smoke Detector จะ
ติดตั้งไว 2 โซน ไดแก หองควบคุมระบบเครือขาย และหอง Facilities (หอง Facilities เปนหองควบคุมระบบ
ไฟฟา ระบบสำรองไฟฟาอัตโนมัติ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ) โดยจะ
ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) ในแตละโซนสลับกันเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน และปองกันความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยตองมีการตรวจจับควันไฟไดทั้ง 2 โซนพรอมกันระบบจึงจะสั่งการใหมีการฉีดกาซ FM 200
ออกมา เมื่ออุปกรณ ตรวจจับควัน ทั้ง 2 โซนตรวจจับควันไฟไดจะสั่งการใหฉีดสาร FM 200 โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1.1 กระดิ่งดัง เมื่อตรวจจับควันได
1.1.1 เมื่ออุปกรณตรวจจับควันตัวใดตัวหนึ่งทำงาน
• หลอด LED ที่ตัวอุปกรณตรวจจับควันจะติดสวางตลอดเวลา
• กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง
• ฮอรนที่ตูควบคุมจะเตือนเปนเสียงยาว
• ปายสัญญาณเตือน (Warning Sign) ในหอง Server และหอง Facilities แสดงขอความ
เตือนใหอพยพคนออกจากหอง
1.1.2 เมื่ออุปกรณตรวจจับควันอีกตัวหนึ่งซึ่งอยูตางโซนกันทำงาน (ทำงานครบ 2 โซน)
• หลอด LED ที่ตัวอุปกรณตรวจจับควันจะติดสวางตลอดเวลา
• กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง
• ฮอรนที่ตูควบคุมยังเตือนเปนเสียงยาว ไฟกระพริบทำงาน
• ปายสัญญาณเตือน (Warning Sign) ในหอง Server และหอง Facilities แสดงขอความ
เตือนเตรียมพรอมฉีดกาซดับเพลิง
• มีขอความสงถึงผูดูแลระบบที่กำหนดไว (FM 200 : ALARM)
1.2 ฉีดกาซ
1.2.1 นับถอยหลัง
• ระบบจะมีการนับเวลาถอยหลัง ตั้งแต 60-0 วินาที (ขึ้นอยูกับโปรแกรมการใชงานที่ตั้งไว)
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1.2.2 ฉีด
• เมื่อครบเวลาที่กำหนด ระบบจะสั่งใหฉีดกาซ FM 200 เพือ่ ดับเพลิงตามที่ออกแบบไว
กระดิ่งสัญญาน ฮอรน ไฟกระพริบ จะทำงานพรอมกัน
• ใชเวลาในการฉีดกาซจนหมดภายใน 10 วินาที และมีคาใชจาย 400,000 บาทตอครั้ง จึง
ไมควรฉีดกาซโดยไมจำเปน
1.2.3 ยกเลิก
• ระหวางที่ระบบยังนับเวลาถอยหลัง หากมีผูกดปุมยกเลิก (Abort Station) คางไว
ระบบจะหยุดการนับเวลาชั่วคราว โดยสังเกตุไดจากตัวนับเวลาภายในตูจะนับเวลาถอย
หลังจาก 60-0 วินาที และเมื่อปลอยปุมยกเลิก ระบบจะนับเวลาตอ หรือนับเวลาถอยหลังใหม
1.2.4 กลับเขาสูสภาวะปกติ
• ระหวางที่นับเวลาถอยหลัง หากมีผูที่สามารถดับเพลิงไดหรือไฟดับเอง และสามารถไล
ควันไฟออกจากบริเวณไดหมด และมีผู Reset ระบบดับเพลิงจะกลับเขาสูสภาวะปกติ
• มีขอความสงถึงผูดูแลระบบที่กำหนดไว (FM 200 : NORMAL)
2. วิธีฉุกเฉิน (Manual)
มี 2 วิธี ไดแก
2.1 ดึง Manual Release Station ในกรณีที่ตองการใหระบบ ฉีดกาซ FM 200 ออกมาทันที
กรณีที่ไมสามารถควบคุมเพลิงได
2.2 ดึง Lever Operate Control Head ที่หัวถังเก็บกาซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันทีตามทอที่
ไดออกแบบไว
หมายเหตุ :

อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector)

กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell)

แผงควบคุม

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนาปดภายในของแผงควบคุม

ปุมกดเพือ่ ฉีด

หนา 20

ปุมกดเพื่อเริ่มนับใหม

กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด (ผังงานหนา 33)
เมื่อระบบไฟฟาถูกตัด เครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) จะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขา
หองควบคุมระบบเครือขาย เพื่อใหระบบสารสนเทศใชงานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง และหากเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหยุดทำงาน ระบบสำรองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ก็จะทำงานตออีก 2 ชั่วโมง
1. เมื่อพบเหตุไฟดับ
ผูพบเหตุหรือผูที่อยูเวรรักษาการณ ตองแจงผูรับผิดชอบกรณีไฟดับ/หมอไฟระเบิด ประกอบดวย
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2. เมื่อเกิดเหตุไฟดับ
2.1 ผูที่อยูเวรรักษาการณและผูรับผิดชอบตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน ดังนี้
• ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) ตองทำงานทันที
• ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตองสามารถเขาถึงและเรียกใชไดปกติ
• ประเมินสถานการณไฟฟาวาเกิดจากระบบไฟฟาอาคารของหนวยงาน หรือการจายไฟจากการไฟฟา
• ประเมินพลังงานที่เหลือของเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) วาสามารถทำงานตอไดกี่ชั่วโมง
• สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟา
2.2 กรณีไฟดับนานมากกวา 1 ชั่วโมง หรือตรวจสอบแลวพบวาเกิดจากการไฟฟา
• แจงผูควบคุม หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพื่อทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขา
ปฏิบัติงาน
• ผูควบคุมดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป
• แจงคณะสำรองและกูคืนขอมูล เพื่อเตรียมสำรองขอมูลและปดระบบ
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• แจงคณะกูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น ทางโทรศัพท 061-469-6294 เพื่อเตรียมกูคืนระบบ
เครือขายและระบบสารสนเทศ
• แจงการไฟฟา
o การไฟฟาบางเขน 0-2986-1111 , 0-2986-0000
o การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี 0-2902-5211 , 0-2580-7480
2.3 กรณีไฟดับนานมากกวา 5 ชั่วโมง
• กรณีที่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได
o ใหผูรับผิดชอบเตรียมสำรองน้ำมัน
o ดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในชั่วโมงที่ 7 หรือระดับน้ำมันนอยกวา 1/4
• กรณีที่ไมสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได
o คณะสำรองและกูค ืนขอมูลรวมกับคณะกูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น ตองดำเนินการปด
ระบบภายใน 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ขั้นตอนปฏิบัติขางตนอยูภายใตสมมุติฐานวาเครื่องกำเนิดไฟฟามีน้ำมันเต็มถัง สามารถทำงาน
ตอได 8 ชั่วโมง กรณีมีน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถังใหผูรับผิดชอบพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติขอ 2.2 และ 2.3
ตามความเหมาะสม
3. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ
3.1 กรณีที่มีการปดระบบ คณะสำรองและกูคืนขอมูลรวมกับคณะกูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น ตอง
ดำเนินการเปดระบบใหใชงานไดเปนปกติดังเดิม
3.2 ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและอุปกรณภายในหองควบคุมระบบ
เครือขาย พรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขาย
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทราบ
กรณีน้ำทวม / น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย (ผังงานหนา 34)
1. กรณีมีน้ำรั่วซึมหรือเกิดเหตุนำ้ ทวมหองควบคุมระบบเครือขาย ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำจะทำงานโดยสง
สัญญาณแสง LED และเสียงที่ตูควบคุม Water Leak เพื่อเปนการแจงเตือน พรอมทั้งมีขอความสงถึงผูดูแลระบบ
(WATER LEAK: ALARM) ใหผดู ูแลระบบที่ไดรับขอความเตือนหรือผูพบเหตุ รีบแจงผูที่อยูเวรรักษาการณหรือแจง
ผูรับผิดชอบโดยดวน เพื่อแกปญหาและระงับเหตุโดยเรงดวน ประกอบดวย
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-667-2488
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
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2. ผูรับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โทรศัพท 061-549-9836 เพื่อทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาที่เขาปฏิบัติงาน เพื่อใหหองควบคุมระบบฯ
เสียหายนอยที่สุด
3. ผูที่อยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ ตองประเมินสถานการณและดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน ดังนี้
3.1 กรณีน้ำรั่วซึม
• ผูที่อยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ ตองตรวจหาสาเหตุน้ำรั่วและแกไขปญหานั้นให
เรียบรอย
• ผูที่อยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ สามารถกดปุม MUTE ที่ตูควบคุมเพื่อหยุดเสียง
ได แตแสงแสดงสภาวะน้ำรั่วจะยังคงอยูจนกวาน้ำรั่วซึมจะไดรับการแกไข
• เมื่อน้ำรั่วซึมไดรับการแกไขจะมีขอความสงถึงผูดูแลระบบ (WATER LEAK : NORMAL)
3.2 กรณีน้ำทวม
• ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป
• ผูที่อยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ ตองนำอุปกรณที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดหาไวมาดำเนินการปองกันมิใหเกิดความเสียหายในเบื้องตน โดยจะตอง
o จัดหาอุปกรณสรางกำแพงหรืออุปกรณกั้นน้ำไมใหคอยลรอนจมน้ำ (ปจจุบันติดตั้งอยู
นอกอาคาร NIFI ชั้น 1)
o ปดระบบทีจ่ ะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ
o จากนั้นติดตั้งอุปกรณเครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำออกจากบริเวณคอยลรอน ตรวจสอบ
การรั่วซึม และดำเนินการเคลื่อนยายอุปกรณที่สำคัญใหพนจากภัยน้ำทวม (บางสวน)
ไปยังอาคาร NIFI ชั้น 2 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรือ
อาคารอื่นใกลเคียงที่ปลอดภัยจากภัยน้ำทวมหองควบคุมระบบเครือขายตามความ
เหมาะสม
4. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ กรณีน้ำทวม ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและ
อุปกรณภายในหองควบคุมระบบฯ พรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบ
เครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร (ผังงานหนา 35)
1. ผูที่อยูเวรรักษาการณ ตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตนในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกระบบ
เครือขาย โดยจะตองแจงผูดูแลระบบและผูรับผิดชอบกรณีนี้ทราบโดยดวน เพื่อเขาควบคุมสถานการณ ซึ่ง
ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
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นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร

เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
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086-772-5332
089-008-7784
083-022-4502

2. ผูรับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โทรศัพท 061-549-9836 เพื่อทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเขาควบคุม
สถานการณ เพื่อระบบงานและเครือขายไดรับความเสียหายนอยที่สุด พรอมทั้งทำใหระบบรักษาความปลอดภัย
กลับมาใชงานไดโดยเร็วที่สุด
3. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานการถูกโจมตีผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป
ขั้นตอนในการกูคืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร มีดังนี้
1. ควบคุมสถานการณ โดยตองประสานงานกับคณะกูคืนเครือขายดวย
1) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพื่อแกไขปญหา
2) ตัดเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีปญหาออกจากระบบเครือขาย
3) เตรียมการสำหรับการกูคืนระบบโดยพิจารณาถึงการสงผลกระทบตอองคกรเปนหลัก
2. วิเคราะหการถูกโจมตี โดยตองประสานงานกับคณะกูคืนเครือขายดวย
1) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟลในระบบปฏิบัติการ (System File) และไฟลอี่นๆ
2) วิเคราะหล็อกไฟล (Log File) ตรวจสอบโปรแกรมหรือ ขอมูลที่ผูบุกรุกทิ้งไว
3) ตรวจสอบระบบเครือขาย และระบบที่เกี่ยวของกับการ Remote System
4) ตรวจสอบติดตามเสนทางผูบุกรุก สแกนเพื่อหาชองโหวของระบบ
3. กูคืนระบบคอมพิวเตอร โดยตองประสานงานกับคณะสำรองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery)
และคณะกูคืนแอปพลิเคชันดวย
1) กูคืนขอมูลหรือสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม
2) งดใชเซอรวิสที่ไมจำเปน
3) ติดตั้งขอแกไขเพิม่ เติมเพื่อความปลอดภัยของขอมูล (Update Patch)
4) อุดชองโหวในระบบเครือขาย
5) เปลี่ยนแปลงพาสเวิรดใหม หลังจากไดแกไขชองโหวของระบบแลว
4. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบงานและระบบเครือขาย
พรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ
กรณีแผนดินไหว (ผังงานหนา 36)
1. ผูที่อยูเวรรักษาการณหรือผูพบเหตุเมื่อไดรับสิ่งแจงเหตุ ใหแจงเจาหนาที่รับผิดชอบหรือแจงผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น คณะอาคารสถานที่ และคณะแกไขปญหาเนื่องจากแผนดินไหว ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ โทรศัพท 097-068-0041 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานที่)
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
โทรศัพท 086-663-0700 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานที่)
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
โทรศัพท 086-772-5332 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานที่)
นายยวนยุท หงษชุมแพ
โทรศัพท 087-410-3472 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานที่)
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นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
โทรศัพท 080-044-1123 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานที่)
นายนภัทร โสภณ
โทรศัพท 084-011-6933 (คณะแกปญ
 หาแผนดินไหว)
นายนภัส โสมวดี
โทรศัพท 099-525-6977 (คณะแกปญหาแผนดินไหว)
นายทรงสัณฑ สุรเสน
โทรศัพท 092-853-0731 (คณะแกปญหาแผนดินไหว)
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
โทรศัพท 089-008-7784 (คณะแกปญหาแผนดินไหว)
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ โทรศัพท 087-570-7505 (คณะอาคารสถานที่)
2. เจาหนาที่รับผิดชอบแจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพื่อผูบังคับบัญชาดำเนินการประกาศแนะนำ แจงเตือน
เจาหนาที่ในองคกรใหหลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการปองกันเพื่อลดอันตรายและความเสียหาย
ผูบังคับบัญชา ไดแก
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอรโทรศัพท 081-821-7776
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ
เบอรโทรศัพท 061-549-9836
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล
เบอรโทรศัพท 087-700-3090
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เบอรโทรศัพท 081-278-4873
3. เจาหนาที่รับผิดชอบแจงเจาหนาที่ไฟฟาในพื้นที่ดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟาเพื่อปองกันเหตุเพลิงไหม
4. หากจำเปนและเห็นสมควร ผูบังคับบัญชาสั่งการใหดำเนินการปองกันภัยตามแผนที่เตรียมไวลวงหนาตามควร
แกกรณี ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ รณีแผนดินไหว
1. การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว
1) ควบคุมสติ อยาตื่นตกใจ อยูอยางสงบ รอฟงประกาศฉุกเฉิน
2) ถาอยูในอาคารใหอยูในอาคารที่แข็งแรง อยูหางจากหนาตาง/ประตู/กำแพงดานนอก/ชั้น
วางของ/สิ่งที่อาจลมหรือหลนได
3) อยารีบออกจากอาคาร อาจไดรับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแยงกันออกจากอาคาร
4) หามใชเทียนไข ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำใหเกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากกาซรั่วได
5) อยาตื่นตกใจหากไฟฟาดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น
6) หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด หากตองอพยพใหใชบันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเทานั้น
7) ถาอยูน อกอาคาร ใหอยูหางจากอาคาร/เสาไฟฟา /สิ่งหอยแขวน/ปายโฆษณา โดยใหอยูในที่
โลงจนกวาการสั่นไหวจะหยุด
8) ถากำลังขับรถยนตใหจอดรถยนตในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเทาที่จะทำไดและอยูในรถยนต
หลีกเลี่ยงการจอดรถยนตใกลหรือใตตนไม/อาคาร/สะพาน/ทางตางระดับ/เสาไฟฟา
9) ถาอาคารเกาหรือไมมั่นคง ใหหาทางออกจากอาคารใหเร็วที่สุด
10) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ใหรีบออกจากอาคาร
11) ถาไมอยูใกลทางออกใหรีบมุดลงไปอยูใตโตะที่แข็งแรง หรือมุมหอง โดยยึดหลัก “หมอบ”
“ปอง” “เกาะ”จนกวาจะมีผูเขาไปชวยเหลือ
12) ใหอยูหางจากประตู หนาตาง โดยเฉพาะที่เปนกระจกและอยูหางจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหลนใส
13) ใหอยูหางจากสายไฟฟา สิ่งหอยแขวน
14) หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด
15) ถาอยูใกลทางออกใหออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแตละอาคาร
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กรณีอยูตึกสูง
1) ถาอาคารมั่นคงแข็งแรง ใหหลบอยูในอาคารนั้น
2) ถาอาคารเกาและไมมั่นคง ใหหาทางออกจากอาคารนั้น
3) หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ใหหาทางออกจากอาคารนั้น
4) ถาไมอยูใกลทางออก ให “หมอบ” “ปอง” “เกาะ”จนกวาจะมีผูเขาไปชวยเหลือ
5) ถาอยูใกลทางออกใหออกจากอาคารโดยเร็ว อยาแยงกันจนเกิดชุลมุน
6) หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด
กรณีอยูภายนอกอาคาร
1) ใหอยูหางจากอาคาร/เสาไฟฟา/สิ่งหอยแขวน/ปายโฆษณาโดยใหอยูในที่โลงจนกวาการ

2) หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโคนลมลงมาทำอันตราย เชน ตู เสาไฟฟา ปายโฆษณา ตนไมใหญ
3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง กำแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นสวนของอาคารที่อาจหลนลงมา
4) วิ่งไปสูท ี่โลง
5) รีบออกจากอาคารที่ชำรุดเสียหายโดยเร็วที่สุด
กรณีอยูใกลชายฝง
หากไดรับการแจงเตือน หรือรูสึกไดถึงแรงสั่นสะเทือน ใหรีบอพยพจากบริเวณชายฝงและริม
แมนำ้ ลำคลองที่เชื่อมตอกับทะเลโดยดวน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได
2. เมื่อแผนดินไหวสงบลง
1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกลเคียงหากไดรับบาดเจ็บใหทำการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและนำสงโรงพยาบาล
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถลมซ้ำ
3) ตรวจสอบโครงสรางอาคาร ทอน้ำ กาซ กระแสไฟฟาและหากพบความเสียหายใหปดระบบ
การทำงานทัง้ หมดทันที
4) หากพบกาซรั่ว ใหเปดหนาตางและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแลวแจงเจาหนาที่ทันที
3. ขอปฏิบัติหากติดอยูภายใตซากปรักหักพัง
1) อยูกับที่ ปองกันศีรษะและหนา จากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หลนโดยใชเสื้อ ผาหม
หนังสือพิมพ กลองกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ
2) พิงตัวเองกับผนังหองที่ไมมีหนาตางกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใตโตะเพื่อปองกัน
วัสดุหลนใส
3) หากติดอยูในที่ปลอดภัย ใหอยูกับที่ อยาเคลื่อนยายเพราะอาจไดรับอันตรายจากสิ่งของ
แตกหักพังทลาย
4) หามกอใหเกิดเปลวไฟใดๆ ทั้งสิ้น
5) สงสัญญาณขอความชวยเหลือ และรอการชวยเหลือจากหนวยกูภัย
4. การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผนดินไหว
1) ควบคุมสติอารมณ ปฏิบัติตามแผนอพยพ
2) เชื่อฟงคำแนะนำของผูที่เกี่ยวของ ผูบังคับบัญชา พนักงานดับเพลิง อาสาสมัคร รปภ.
3) เก็บทรัพยสิน/เอกสารสำคัญ ไวในลิ้นชักโตะและล็อคกุญแจ
4) เมื่อออกมาภายนอกแลว หามกลับเขาไปอีกเด็ดขาด
5) หามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ
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6) ใชวิธีเดินเร็ว หามวิ่งหรือเดินชา
7) ใชชอ งทางหนีไฟ เรียงแถว ขั้นบันไดละ 2 คน
8) หามพูดคุย สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได หามสงเสียงเอะอะ หรือเรงผูอื่น หามดันหรือแซง
9) หามใชลิฟต โดยเด็ดขาด
10) เมื่ออพยพถึงชั้นลางสุดใหออกจากอาคารทันที
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบที่กำหนดไว
12) ตรวจสอบจำนวนผูอพยพ
5. เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบผูประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจงความเสียหายแกผูบังคับบัญชา
และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผานทางโทรศัพท 081-821-7776 เพื่อทราบและสั่ง
การตอไป
6. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความเสียหายตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบ
เครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพรอมทัง้ จัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจง
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการใหกูคืนระบบทั้งดานอาคารสถานที่
Network Hardware และ Software กลับคืนสูสภาพเดิมตอไป ซึ่งคณะประเมินความเสียหาย ประกอบดวย
นางกมลลักษณ สรางเอี่ยม
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-549-9836
นายอนุชา ขันธสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-278-4873
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-775-6235
นายกิตติชาติ แชจอหอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-627-0935
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-031-3983
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นางสาวสุคนธา สาระรักษ
เบอรโทรศัพทตดิ ตอ
085-833-8795
กรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล (ผังงานหนา 37)
1. ผูที่อยูเวรรักษาการณเมื่อไดรับสิ่งแจงเหตุ ใหแจงเจาหนาที่รับผิดชอบ หรือแจงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของ
คณะอาคารสถานที่ และคณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ โทรศัพท 097-068-0041 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
โทรศัพท 086-663-0700 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ โทรศัพท 087-570-7505 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายยวนยุท หงษชุมแพ
โทรศัพท 087-410-3472 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
โทรศัพท 086-772-5332 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
โทรศัพท 080-044-1123 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานที่)
นายนภัทร โสภณ
โทรศัพท 084-011-6933 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ)
นายประพัทธ ประณิธานนท โทรศัพท 086-616-6912 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ)
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
โทรศัพท 080-000-7256 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ)
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
โทรศัพท 089-008-7784 (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ)
2. เจาหนาที่รับผิดชอบแจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพื่อผูบังคับบัญชาดำเนินการประกาศแนะนำ แจงเตือน
เจาหนาที่ในองคกร และเตรียมการปองกันเพื่อลดอันตรายและความเสียหาย ผูบังคับบัญชา ไดแก
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ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอรโทรศัพท 081-821-7776
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ
เบอรโทรศัพท 061-549-9836
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล
เบอรโทรศัพท 087-700-3090
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เบอรโทรศัพท 081-278-4873
3. หากจำเปนและเห็นสมควร ผูบังคับบัญชาสั่งการใหดำเนินการปองกันภัยตามแผนเตรียมความพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉินที่เตรียมไวลวงหนาตามควรแกกรณี ดังนี้
3.1 กอนเกิดเหตุ
1) ตรวจเช็คความพรอมของระบบไฟฟาเครื่องกำเนิดไฟฟา ระบบสำรองไฟฟา และระบบรักษาความ
ปลอดภัย สำหรับหองควบคุมระบบเครือขาย ไดแก
• ตรวจเช็คความพรอมของเครื่องกำเนิดไฟฟา
• สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ ของเครื่องกำเนิดไฟฟา
• ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
• ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟาอัตโนมัติ
• ตรวจสอบระบบแจงเตือนภัย
• ตรวจสอบระบบปรับอากาศระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision air
conditioner)
• ตรวจสอบกลองวงจรปด
2) สำรองขอมูลระบบสารสนเทศของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ในหองควบคุมระบบเครือขาย
กรมประมงลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล SAN Storage /สำรองลงสื่อบันทึกภายนอก จัดเก็บไวในสถานที่
ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล
3) ประชาสัมพันธแจงเวียนหนวยงานใหสำรองขอมูลที่สำคัญจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึก
และจัดเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม
4) จัดเตรียมระบบประกาศแจงเตือนเหตุการณผิดปกติหนาเว็บไซตกรมประมง พรอมขึ้นประกาศ
ทันทีขณะมีเหตุฉุกเฉิน
5) จัดเตรียมชองทางการเขาใชงานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีที่มีเหตุขัดของ เจาหนาที่
รับผิดชอบ สามารถ Remote เขามาแกไขปญหาไดทนั ที โดยไมตองเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมประมง
6) จัดเตรียมการเฝาระวังระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการที่กรมประมงเชาใชบริการ ไดแก
TOT/CAT ใหสามารถดำเนินการใหบริการเจาหนาที่กรมประมงและประชาชนไดอยางตอเนื่อง
7) จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information
System : DPIS)
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial)
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต
(Fisheries Single Window : FSW)
- ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries Map)
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8) ประสานงานในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กับหนวยงานศูนยประสานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย : ThaiCERT ไทยเซิรต เพื่อเตรียมความพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน
9) จัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพื่อใชสำหรับการติดตอทางดาน
ความมั่นคงปลอด ภัยกรณีที่มีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน
10) กำหนดเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบ / จัดเวรยามรักษาการณดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
3.2 ขณะเกิดเหตุ
1) เจาหนาที่ผูพบเหตุแจงผูบังคับบัญชาทราบถึงเหตุผิดปกติ / ฉุกเฉิน
2) ประกาศแจงเตือนกรณีที่มีเหตุการณผิดปกติ / ฉุกเฉิน หนาเว็บไซตหรือ Facebook ของกรมประมง
3) เฝาระวังระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการที่กรมประมงเชาใชบริการ TOT/CAT กรณีเกิด
เหตุขัดของตอผูใหบริการรายใดรายหนี่ง ผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่รับผิดชอบจะตองดำเนินการกำหนด DNS และ
ปรับโหลดอินเตอรเน็ตใหไปใชอินเตอรเน็ตจากผูใหบริการรายที่เหลือไดอยางตอเนื่อง
4) ปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามรักษาการณดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันทำการ
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
5) กรณีตรวจพบวัตถุตองสงสัย หรือเกิดเหตุความไมปลอดภัยจนเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมได
หรือมีการทำลายทรัพยสินของกรมประมง ใหแจงไปยังสถานีตำรวจที่ใกลเคียง หรือหนวยงานรับแจงเหตุฉุกเฉิน
ตาง ๆ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
3.3 หลังเกิดเหตุ
1) ตรวจสอบระบบเครือขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียหายดานอื่น ๆ โดยละเอียด
พรอมทั้งประเมินความเสียหาย
2) กรณีตรวจพบวาระบบสารสนเทศหรือขอมูลมีความเสียหาย ใหกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติ โดย
ใชขอมูลที่สำรองไวใหขอมูลกลับมาใชไดปกติโดยเร็ว
3) กรณีตรวจพบระบบคอมพิวเตอรเสียหาย ใหดำเนินการซอมบำรุงวัสดุอุปกรณที่เสียหาย / เปลี่ยน
อุปกรณชิ้นสวนที่เสียหาย / จัดหาอุปกรณชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทน / ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอื่น
มาใชชั่วคราว
4) รายงานผลความเสียหาย และสรุปผลการดำเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ
4. กรณีที่ไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานกรมประมงได ใหผูบังคับบัญชาสั่งการใชแผนบริหารความ
ตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเปนและใหเจาหนาที่กรมประมงเขา
ปฏิบตั ิงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่กรมประมงไดกำหนดไว
5. เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ การชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความ
เสียหายตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำรวจความเสียหาย
ทุกดานอยางละเอียด ทำการประเมินความเสียหายพรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงผูอำนวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการตอไป
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กรณีเกิดโรคระบาด (ผังงานหนา 38)
เมื่อเกิดโรคระบาดใหดำเนินการเตรียมพรอม ตรวจสอบ และเฝาระวังการใชงานระบบสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ ไดแก
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอรโทรศัพท 081-821-7776
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ
เบอรโทรศัพท 061-549-9836
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล
เบอรโทรศัพท 087-700-3090
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เบอรโทรศัพท 081-278-4873
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพท 097-068-0041
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพท 061-469-6294
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพท 080-803-6993
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพท 084-011-6933
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพท 086-616-6912
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพท 099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพท 099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพท 086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพท 087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพท 086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพท 089-008-7784
โดยดำเนินการปองกันภัยตามแผนเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินที่เตรียมไวลวงหนา ดังนี้
1. กอนเกิดเหตุ
1.1 จัดทำแนวทางการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งราชการ
1.2 เพื่อเปนการเฝาระวัง และตรวจสอบใหระบบสารสนเทศของกรมประมงพรอมใชงานอยาง
ตอเนื่อง จึงตองมีการจัดเวรยามรักษาการณ เฝาระวัง ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตรวจสอบความพรอมใชงานของหองควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center) ไดแก
- หองควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร (Data Center)
- เครื่องสำรองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS)
- ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning
System)
- เครื่องกำเนิดไฟฟา
โดยดำเนินการตรวจสอบทุก 6 ชั่วโมง ดังนี้ 06.00 น., 12.00 น., 18.00 น., 24.00 น. เพือ่ ใหทราบ
วาระบบสามารถใชงานไดเปนปกติ
1.3 ศทส. จัดเตรียมชองทาง SSL VPN เพื่อใหดูแลระบบสามารถเขาถึงระบบฯ หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายไดอยางปลอดภัย
1.4 ศทส. จัดเตรียมระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรือ เทคโนโลยี MPLS
(Multiprotocol Label Switching) หรือ Leased Line
1.5 ศทส. จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมกลองวีดีโอ หูฟง
และลำโพง หรือ Device อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายภายในสำนักงานได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่
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1.6 ศทส. จัดเตรียมแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานตาง ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1.7 ศทส. จัดเตรียมระบบ Cloud สนับสนุนการทำงานรวมกันจากทางไกล จัดเก็บเอกสาร ไฟล
เขาถึงไฟลงานไดจากภายนอก รองรับการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย
1.8 ศทส. จัดเตรียมระบบประชุม Conference สนับสนุนการประชุมทางไกลออนไลนนอกสถานที่
1.9 ศทส. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อติดตอ ของหนวยงาน บุคลากร สำหรับการติดตอประสานระหวางผูที่
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1.10 ศทส. จัดเตรียมเครือขายสวนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ที่มีการปองกันและ
ความเปนสวนตัวที่สูงเมื่อใชงานผานอินเทอรเน็ต สำหรับการเขาใชงานแอปพลิเคชันระบบงานภายในหนวยงาน
ของผูปฏิบัติงานจากนอกสถานที่
1.11 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรืออินเทอรเน็ตไรสาย (Mobile
broadband) หรือ 4G Mobile
1.12 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมกลองวีดีโอ
หูฟง และลำโพง หรืออุปกรณอนื่ ๆ ที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายความเร็วสูงได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
1.13 จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information
System : DPIS)
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial)
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต
(Fisheries Single Window : FSW)
- ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries
Map)
1.14 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมประยุกต และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานตาง ๆ
2. ขณะเกิดเหตุ
2.1 กรณีที่ไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานกรมประมงได ใหผูบังคับบัญชาสั่งการใชแผน
บริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเปนและใหเจาหนาที่กรม
ประมงเขาปฏิบตั ิงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่กรมประมงไดกำหนดไว
2.2 ดำเนินการปองกันภัยตามแผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง
3. หลังเกิดเหตุ
เมื่อกลับเขาสูสภาวะปกติ การเกิดโรคระบาดสิ้นสุดลง ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความเสียหายตอง
ดำเนินการเขาตรวจสอบระบบเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำรวจความเสียหายทุกดานอยาง
ละเอียด ทำการประเมินความเสียหายพรอมทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อแจงผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบและสัง่ การตอไป
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7. ผังงานกระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบตั ิฯ
ผังงาน กรณีจากไฟไหมหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบเหตุเพลิงไหม

แจงคณะดับเพลิง/แจงผูควบคุม

ได

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม
ไมได
แจงสถานีดับเพลิง

ขนยายอุปกรณ (บางสวน)
ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายยวนยุท หงษชุมแพ 087-410-3472
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
086-772-5332
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข 080-044-1123

รายงานผูบริหารกรม

สถานที่ปลอดภัย ไดแก
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ชั้น 1 แลวแตเหตุ
ไฟไหมและความเหมาะสม

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนา 32

ผังงาน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200)
เกิดเหตุเพลิงไหม

ตรวจจับควันดวยอุปกรณ

แจงคณะดับเพลิง/แจงผูควบคุม

ดับได

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม
ดับไมได
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200
ทำงาน

ยกเลิก และ Reset ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200
ตรวจสอบการควบคุม
เพลิงไหมของระบบฯ
ได
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย
ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายยวนยุท หงษชุมแพ 087-410-3472
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
086-772-5332
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข 080-044-1123

รายงานผูบริหารกรม

วิธีฉุกเฉิน (Manual)
2.1 ดึง Manual Release Station
ในกรณีที่ตองการใหระบบ ฉีดกาซ FM 200
ออกมาทันที กรณีที่ไมสามารถควบคุมเพลิงได
2.2 ดึง Lever Operate Control Head
ที่หัวถังเก็บกาซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันที
ตามทอที่ไดออกแบบไว
ไมได

แจงสถานีดับเพลิง

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)
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ผังงาน กรณีไฟดับ/ หมอไฟระเบิด
ไฟฟาดับ / ไฟฟากระชาก
แจงผูรับผิดชอบ/ผูค วบคุม
(น้ำมันเต็มถัง ทำงานตอเนือ่ งได
8 ชั่วโมง)

เครื่องกำเนิดไฟฟาทำงานทันที
-

ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
สำรองน้ำมันและแบตเตอรี่ของ
เครื่องกำเนิดไฟฟา
ประเมินสถานการณไฟฟา
และเครื่องกำเนิดไฟฟา

กรณีไฟดับนานมากกวา 5 ชม.

กรณีไฟดับนานมากกวา 1 ชม./ เหตุเกิดจากการไฟฟา
ใช

- แจงผูควบคุม / ผอ. ศทส.
- แจงคณะสำรองขอมูลและคณะ
กูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น
- สำรองขอมูล
- แจงการไฟฟา

ปดระบบภายใน
3 ชั่วโมง
ไมใช

ไมใช

ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุน สกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายยวนยุท หงษชุมแพ 087-410-3472
นายทรงสัณฑ สุรเสน 092-853-0731

ปดระบบ
หรือไม

ไฟฟากลับคืน

ใช

ไมใช

ตองเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

ใช

เปดระบบใหใชงานไดเปนปกติดังเดิม
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย/ รายงาน ผอ.
สิ้นสุด

เติมน้ำมัน

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)
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ผังงาน กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย
เกิดเหตุน้ำทวม /
พบปญหาน้ำรั่วซึม

แจงผูรับผิดชอบ/ผูค วบคุม
กรณีน้ำรั่วซึม

กรณีน้ำทวม

ตรวจหาสาเหตุน้ำรั่วซึม

ปดอุปกรณเครือขายและ Server (บางสวน)
ขนยายอุปกรณขึ้นทีส่ ูง หรือ สถานที่ที่จัดไว

แกไขปญหาน้ำรัว่ ซึม

หากสถานการณเขาสูสภาวะปกติ
ขนยายอุปกรณกลับ/ติดตั้ง/
เปดการทำงานเครือขายและ Server

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานผูบริหารกรม

ผูรับผิดชอบหลัก
นายนภัส โสมวดี
099-525-6977
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายยวนยุท หงษชุมแพ 087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข 080-044-1123

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

ผังงาน กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร

ตรวจพบความผิดปกติของระบบ

ตรวจสอบ วิเคราะหภัยคุกคาม

แจงผูเกี่ยวของ/ผูบริหาร

ดำเนินการแกไขปญหา
และปองกันชองโหวของระบบ

สถานการณกลับ
สูภาวะปกติ
ใช
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานผูบริหารกรม

ผูรับผิดชอบหลัก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 061-469-6294
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายไพศาล ผลสงา
099-619-1692
นายประพัทธ ประณิธานนท 086-616-6912

ไมใช
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แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

ผังงาน กรณีแผนดินไหว
เกิดแผนดินไหว

แจง ผอ.ศทส. / คณะแกไขปญหาฯ

ผอ.ศทส. ประกาศ/แจงเตือน เตรียมใช
แผนอพยพคน และเตรียมการใชแผน
ปองกันความเสียหายขณะเกิดเหตุ
แผนดินไหว
คณะแกไขปญหาฯ แจงเจาหนาทีไ่ ฟฟา
เพื่อตัดกระแสไฟฟา ปองกันเหตุเพลิงไหม

ประกาศ /
ใชแผนปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว

แผนดินไหว
ไมสงบ

ประกาศ /
ใชแผนอพยพคนออกจากอาคาร
แผนดินไหวสงบลง
แผนดินไหวสงบ
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

กูคืนขอมูลหรือระบบที่เสียหาย
ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายยวนยุท หงษชุมแพ 087-410-3472
นายอรรถชัย อินทรทรัพย 086-663-0700

รายงานผูอำนวยการ ศทส.
สิ้นสุด
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แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)
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ผังงาน กรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
เกิดการชุมนุม/กอจลาจล
ประเมินสถานการณ
ตรวจสอบความเรียบรอย
ของระบบรักษาความปลอดภัย

ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินฯ

ผอ.ศทส ประกาศแจงเตือน/
เตรียมอพยพคน/ใชแผนฉุกเฉินฯ ขณะเกิดเหตุ

ตรวจพบวัตถุ
ตองสงสย

ใช

ไมใช
ไมได

ประกาศใชแผน BCP ดานสารสนเทศ
ใหเจาหนาที่กรมประมงเขาปฏิบตั งิ าน
ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองตามทีไ่ ด
กำหนดไวในแผน BCP

เขาปฏิบัติในพื้นที่ของ
กรมประมงไดหรือไม

ได
เหตุการณสงบลง
หรือไม
ใช

ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นายนภัทร โสภณ
084-011-6933
นายประพัทธ ประณิธานนท 086-616-6912

กูค ืนระบบหรือขอมูล
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย
รายงานผูบริหารกรม
สิ้นสุด

ไมใช

แจงสถานีตำรวจที่
ใกลเคียง และรายงานให
ผอ. ทราบ

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

ผังงาน กรณีเกิดโรคระบาด
เกิดโรคระบาด

ประเมินสถานการณ/ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและการเฝาระวัง
การระบาด

ตรวจสอบความเรียบรอย
ของระบบรักษาความปลอดภัย

ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินฯ

ไมได

เขาปฏิบัติในพื้นที่ของ
กรมประมงไดหรือไม

ได
ประกาศใชแผน BCP ดานสารสนเทศ
ใหเจาหนาที่กรมประมงเขาปฏิบตั งิ าน
ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองตามทีไ่ ด
กำหนดไวในแผน BCP

เหตุการณสงบลง
หรือไม
ใช
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

ผูรับผิดชอบหลัก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041
ผูรับผิดชอบสำรอง
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 061-469-6294
นางสาวสายรุง เวียงสีมา 080-803-6993

รายงานผูอำนวยการ ศทส.

สิ้นสุด

ไมใช
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แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)
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8. การกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติเดิม (Disaster Recovery Plan)

การกูค ืนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ (System Recovery) โดยปกติ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ จะตองอยูในสภาพพรอมใชงานรองรับการใหบริการ
กับเครื่องลูกขายตางๆ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไมสามารถใหบริการไดจำเปนตองกูระบบคืนใหเร็วที่สุดหรือ
เทาที่จะดำเนินการได ซึ่งแผนการนี้เปนวิธีการที่ทำใหระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรและขอมูลกลับสู
สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทำงานโดยดำเนินการดังนี้
1) จัดหาอุปกรณชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทน
2) เปลี่ยนอุปกรณชิ้นสวนที่เสียหาย
3) ซอมบำรุงวัสดุอุปกรณที่เสียหายใหเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง
4) ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอื่นมาใชชั่วคราว
5) นำ Backup Device / CD-ROM / Harddisk ที่ไดสำรองขอมูลไวนำกลับมา Restore โดยใชคณะกูระบบ
รวมกันกูร ะบบกลับมาโดยเร็วภายใน 48 ชั่วโมง
6) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและระบบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
จากภัยพิบัติดังกลาวไมเฉพาะทาง Hardware เชน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว การกอวินาศกรรม
แตยังรวมถึงการถูกเจาะระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งอันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานจึงมีแผนจัดทำการสำรองแหลงขอมูลที่ไซตสำรอง เพื่อเตรียมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความตอเนื่องอยูเสมอ โดยแบงไซต ได 3 ไซต คือ
1. Hot Site เปนไซตที่มีอุปกรณและซอฟตแวรเหมือนไซตหลัก มีความพรอมใชงานทำใหเวลาใน
การกูคืนระบบนอยแตจะมีตนทุนการจัดทำที่สูง
2. Warm Site เปนไซตที่คลายกับ Hot site แตอาจจะมีอุปกรณไมครบทำใหความพรอมใชงานต่ำกวา
Hot site ใชระยะเวลาในการกูคืนมากกวา แตตนทุนราคาการจัดทำนอยกวา Hot site
3. Cold Site เปนไซตที่มีแตสถานที่ ไมมีอุปกรณทั้ง Hardware และ Software ในการกูคืน มีตนทุน
การจัดทำต่ำ แตระยะเวลาในการกูคืนนาน
ขั้นตอนการดำเนินการสำรองขอมูลที่ไซตสำรอง
1. สำรวจความตองการของระบบหรือขอมูลที่จะสำรอง
2. สำรวจไซตสำรองที่เหมาะสม
3. การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งตางๆ รวมถึงการจัดหามาตรการในการลดความเสี่ยง
4. การจัดลำดับผลกระทบขององคกร
5. การจัดทำไซตสำรอง
6. การจัดทำแผนกูคืน
7. การวางแผน การแตงตั้งคณะทำงาน ลำดับการทำงานหลังระบบไดรับความเสียหาย
8. การฝกอบรมใหแกบุคลากร เพื่อรับทราบหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมทางดานเทคนิค
9. การทดสอบแผนกูคืน อาจทดสอบกับระบบจำลองกอนการทดสอบกับระบบจริง และควรทดสอบอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

9. การติดตามและรายงานผล

หนา 40

กำหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการหรือการตรวจสอบ ใหผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Director of Information and Communication Technology) ทราบ เพื่ อนำเสนอ
รายงานสรุปให CEO หรือ CIO เปนประจำทุกเดือน และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันที
ที่สามารถดำเนินการไดในทุกกรณีตามที่ระบุไว เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาแผนรับสถานการณฉุกเฉินและแผน
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใชงานไดทันทวงทีในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติตอไป
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ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะทำงานและเบอรโทรศัพทติดตอ
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รายชื่อคณะทำงานและเบอรโทรศัพทติดตอ ดังตอไปนี้
1. ระดับนโยบาย
รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ไดแก
1) อธิบดีกรมประมง (Chief Executive Officer : CEO)
2) รองอธิบดีกรมประมง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม กรมประมง
(Department Chief Information Officer : DCIO)
3) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and
Communication Technology)
2. ระดับปฏิบัติ
2.1 คณะบริหารจัดการการกูคืนระบบ
มีหนาทีห่ ลักในการจัดการและประสานงานการกูคืนตางๆ ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางกมลลักษณ สรางเอี่ยม
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-549-9836
นายอนุชา ขันธสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-278-4873
นายดำรงค เกิดกิจ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-700-3090
นางชลธิชา สันติภาตะนันท
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-710-1522
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล เบอรโทรศัพทติดตอ
081-623-4791
2.2 คณะกูคืนเครือขาย
มีหนาที่ดูแลกูคืนใหเครือขายกลับมาใชงานไดปกติ ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
2.3 คณะกูคืนแอปพลิเคชัน
มีหนาที่ติดตั้ง กูคืนระบบงานและฐานขอมูลใหพรอมใชงาน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายกิตติชาติ แชจอหอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-627-0935
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-031-3983
นางสาวสุคนธา สาระรักษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
085-833-8795
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
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2.4 คณะประเมินความเสียหาย
มีหนาที่ตรวจสอบและประเมินความความเสียหายทั้งดาน Hardware และ Software พรอม
ทั้งจัดทำรายงานความเสียหาย เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณมาทดแทน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางกมลลักษณ สรางเอี่ยม
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-549-9836
นายอนุชา ขันธสุวรรณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-278-4873
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ เบอรโทรศัพทติดตอ
081-775-6235
นายกิตติชาติ แชจอหอ
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-627-0935
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-031-3983
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นางสาวสุคนธา สาระรักษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
085-833-8795
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
2.5 คณะอาคารสถานที่
มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับไซตสำรอง รวมถึงระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร แอร
ใหพรอมใชงาน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2.6 คณะการจัดการทั่วไป
มีหนาที่ประสานงานชวยเหลือคณะอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคในการทำงาน ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ เบอรโทรศัพทติดตอ
081-775-6235
นางสาวปารวี แจมยิ่ง
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-414-2055
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นางสาวนัยนา ภูพันธ
เบอรโทรศัพทติดตอ
081-778-0368
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-667-2488
2.7 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย และหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตน ควบคุมการดำเนินงานในการดับเพลิง โดยใชอุปกรณที่ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไว ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
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นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2.8 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด
มีหนาที่ในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะตองดำเนินการสำรองขอมูล
ที่สำคัญจากเครื่องสำรองไฟที่ยังสามารถใหพลังงานอยู ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2.9 คณะแกไขปญหาเบื้องตน กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย
มีหนาที่ในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอระบบเครือขาย โดยตองปดระบบที่จะเกิด
ผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ สูบน้ำออกจากหองควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการรั่วซึม
ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-667-2488
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2.10 คณะแกไขปญหาเนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางไซเบอร
มีหนาที่กูคืนระบบใหทำงานไดปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดชองโหวระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ
ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นางสาวสายรุง เวียงสีมา
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-803-6993
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
เบอรโทรศัพทติดตอ
083-022-4502
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2.11 คณะสำรองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery)
มีหนาที่สำรองและกูคืนขอมูล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูล และฟนฟูระบบ/ขอมูล
จากความเสียหายใหกลับมาใชงานใหมไดทนั ทีและครบถวนสมบูรณ ผูรับผิดชอบ ไดแก
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์
เบอรโทรศัพทติดตอ
061-469-6294
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นางสาวปารวี แจมยิ่ง
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-414-2055
นายไพศาล ผลสงา
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-619-1692
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-07005
2.12 คณะแกไขปญหาเนือ่ งจากแผนดินไหว
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากแผนดินไหว แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพือ่ ผูบังคับบัญชา
ดำเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว และแจงเจาหนาที่ไฟฟาในพื้นที่ดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟา
เพื่อปองกัน เหตุเพลิงไหม และหลังจากเหตุแผนดินไหวสงบลงใหตรวจสอบผูประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจง
ความเสียหายแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทราบและสั่งการตอไป
ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัส โสมวดี
เบอรโทรศัพทติดตอ
099-525-6977
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายทรงสัณฑ สุรเสน
เบอรโทรศัพทติดตอ
092-853-0731
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123
2.13 คณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
มีหนาที่แกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา
เพื่อผูบังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว เมื่อการชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง ใหเจาหนาที่
รับผิดชอบสำรวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด แลวรายงานแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบและสั่งการตอไป ผูรับผิดชอบ ไดแก
นายประพันธ อุนสกุลวงศ
เบอรโทรศัพทติดตอ
097-068-0041
นายนภัทร โสภณ
เบอรโทรศัพทติดตอ
084-011-6933
นายประพัทธ ประณิธานนท
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-616-6912
นายเหรียญชัย วรรณวงษ
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-000-7256
นายอรรถชัย อินทรทรัพย
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-663-0700
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-570-7505
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ
เบอรโทรศัพทติดตอ
086-772-5332
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
089-008-7784
นายยวนยุท หงษชุมแพ
เบอรโทรศัพทติดตอ
087-410-3472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข
เบอรโทรศัพทติดตอ
080-044-1123

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

ภาคผนวก 2
เบอรโทรศัพทหนวยงานแจงเหตุฉุกเฉิน

หนา 47

แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (IT Contingency Plan)

หนา 48

เบอรโทรศัพทหนวยงานแจงเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ใกลเคียงกรมประมง
การไฟฟาบางเขน **
โทร. 0-2986-1111, 0-2986-0000, 0-2792-5211
การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี **
โทร. 0-2902-5211, 0-2580-7480
การไฟฟาสวนภูมิภาค **
โทร. 1129
การไฟฟานครหลวง **
โทร. 1130, 0-2552-0319, 0-2792-5222, 0-2792-5333
สถานีตำรวจดับเพลิงบางเขน
โทร. 02-521-1557, 0-2521-0397
สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
โทร. 0-2521-0070
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
โทร. 0-2512-2447-9
สำนักงานเขตบางเขน
โทร. 0-2521-0932
สำนักงานเขตจตุจักร
โทร. 0-2513-3444
การประปานครหลวง
โทร. 1125
การประปาสวนภูมิภาค
โทร. 1662
ชลประทานบริการประชาชน
โทร. 1460
สายดวนแจงเหตุฉุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย
ศูนยประชาบดี แจงคนหาย
โทร. 1300
ศูนยปลอดภัยคมนาคม
โทร. 1356
หนวยแพทยกูชีวิต วชิรพยาบาล
โทร. 1554
ศูนยรองทุกขกรุงเทพมหานคร
โทร. 1555
ศูนยเอราวัณ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โทร. 1646
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
โทร. 1669
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
โทร. 192
สายดวนสำหรับแจงเหตุดวนเหตุราย
ศูนยนเรนทร
โทร. 1669
แจงเหตุดวน-เหตุรายทุกชนิด
โทร. 191
แจงอัคคีภัย สัตวเขาบาน
โทร. 199
ศูนยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
โทร. 1146
สายดวนตำรวจทองเที่ยว
โทร. 1155
ศูนยปราบปรามการโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต
โทร. 1192
อุบตั ิเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
โทร. 1196
สายดวนกรมเจาทา, เหตุดวนทางน้ำ
โทร. 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โทร. 02-241-2051
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 1650
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 1784
กองปราบปราม
โทร. 1195
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
สายดวนกรมทางหลวง
โทร. 1586
ตำรวจทองเที่ยว
โทร. 1155
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ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ 24 ชม.
มูลนิธิรวมกตัญู
โทร. 0-2751-0951-3
ศูนยวิทยุกรุงธน
โทร. 0-2451-7228-9
ศูนยวิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.
โทร. 0-2226-4444-8
ศูนยวิทยุรามา
โทร. 0-2354-6999
ศูนยสงกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ
โทร. 1691
ศูนยเอราวัณ กทม. (ศูนยรับแจงเหตุ)
โทร. 1646
ศูนยควบคุมระบบการจราจรบนทางดวน
โทร. 1543
ศูนยควบคุมและสัง่ การจราจร
โทร. 1197
ศูนยคุมครองผูโดยสารสาธารณะ กรมการขนสงทางบก
โทร. 1584
ศูนยจราจรอุบัติเหตุ จส.100
โทร. 1137
สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน (FM 96)
โทร. 1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91
โทร. 1644
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
โทร. 1860
ศูนยบริการขาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 1182
ศูนยปลอดภัยทางน้ำ แกไขชื่อเปน เหตุดวนทางน้ำ ศูนยปลอดภัยทางน้ำ
โทร. 1199
สายดวนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
โทร. 1196
ศูนยประชาบดี
โทร. 1300
ศูนยปรึกษาปญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทย) โทร. 0-2713-6793
ฮอทไลนคลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)
โทร. 1667
ศูนยดำรงธรรม
โทร. 1567
ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
โทร. 1111
ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด (สำนักงานตำรวจแหงชาติ)
โทร. 1688
ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี
โทร. 0-2282-3892
สายดวนสิทธิบัตรทอง
โทร. 1330
สายดวนผูบริโภคกับ อย.
โทร. 1556
สายดวนรองทุกข สคบ.
โทร. 1166
หนวยงานดานการดูแลรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ไทยเซิรต) สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
โทร. 0-2123-1212
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
โทร. 0-2612-6060
แจงเหตุระบบเครือขายกรมประมงขัดของ (TOT Internet Service Provider)
หมายเลขวงจร 2579L0003
ศูนย CSOC โทร. 0-2159-9555 แจงเสียกด 1 , ติดตามงานกด 2 อีเมล : tot.csoc@tot.co.th
ศูนย NOC
โทร. 0-25748504 - 5 FAX : 25748490 อีเมล : noc@totisp.net

