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แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

 
ขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินท่ีมีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกร จำเปนตองไดรับการดูแล

รักษาเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัย  สามารถนำไปใชประโยชนตอการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร ซ่ึงอาจมีปจจัย
จากภายนอกและปจจัยภายในมากระทบทำใหระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบอุปกรณเสียหายได   

ดังนั้นจึงไดจัดทำแผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแกไขปญหาท่ีอาจจะสงผล
กระทบตอฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เปนการเตรียมความพรอมใชงานระบบสารสนเทศ
ไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติ 
2. แนวทางการปองกันและเตรียมการเบื้องตน 
3. การเตรียมความพรอม 
4. การจัดองคกรและกำหนดผูรับผิดชอบเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
5. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
6. กระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ 
7. ผังงานกระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ 
8. แผนกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติเดิม 
9. การติดตามและรายงานผล  

 
โดยอธิบายรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหและประเมินความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติ 
1.1 วิเคราะหเหตุการณภัยพิบัติ 

 ภัยพิบัติท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร สามารถจำแนกไดเปน
สองกลุมหลักๆ ไดแก  

ภัยพิบัติจากภายนอก 
1) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณความไมสงบท่ีกระทบตออาคารสถานท่ีตั้งของ 

เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ความชื้น 
อุณหภูมิ แผนดินไหว ภัยแลง คลื่นความรอน ฯลฯ  

2) การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายท่ีเปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล   
3) ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตเกิดความขัดของ   
4) ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ   
5) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง

สรางความเสียหายหรือทำลายระบบขอมูล   
6) ไวรัสคอมพิวเตอร 
7) โรคระบาด 
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ภัยพิบัติจากภายใน 
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทำลาย  
2) ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร 
3) เจาหนาท่ีหรือบุคลากรขององคกรขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมืออุปกรณ

คอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวร และซอฟตแวร อันอาจทำใหระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเสียหาย 
ใชงานไมได หรือหยุดการทำงาน  

  

1.2 การประเมินสถานการณและกำหนดระดับความรุนแรง  (Situation Assessment)   
เม่ือองคกรมีการวิเคราะหเหตุการณภัยพิบัติแลว จะทำการประเมินและกำหนดระดับความรุนแรงภัยพิบัติ 

เพ่ือเตรียมการตอบสนองตอเหตุการณท่ีละเมิดความปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะหเหตุการณตางๆ  
(Security Log Management System) โดยเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนำมาจัดทำ
กระบวนการและผังงานการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติฯ รวมท้ังแผนกูคืนระบบ 
กลับสูสภาพเดิมตอไป 
  

สถานการณ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 
ระดับความรุนแรง  

(1 รุนแรงต่ำสุด, 5 รุนแรงสูงสุด) 
 

 
คะแนนรวม 

 
จัดลำดับ 

ตอ
ระบบงาน 

ตอพันธกิจ
ตามกฏหมาย 

ตอ
ประชาชน 

ไฟไหม 5 5 5 15 1 

โดนเจาะระบบ 5 3 5 13 2 

ไฟฟาดับ 5 1 5 11 3 

น้ำทวม / น้ำรั่วซึม 4 2 4 10 4 

แผนดินไหว 4 1 5 10 4 

จลาจล การชุมนุม / 
เหตุการณความไมสงบ / 
สถานการณทางการเมือง 

2 3 4 9 5 

โรคระบาด 1 2 5 8 6 

ภัยแลง / คลื่นความรอน 2 1 5 8 7 

พายุ 1 1 5 7 8 
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2. แนวทางการปองกันและเตรียมการเบื้องตน 
2.1 การประกาศแผน (Activation)   

องคกรมีการประกาศใชแผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเปนทางการ เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยมีเอกสารยืนยันท่ีแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีทุกคนรับทราบ รวมท้ังมี
การจัดอบรมเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามแผนดวย โดยเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะทำการแจงให CEO หรือ CIO ขององคกรทราบ เพ่ือพิจารณาและประกาศใชแผน
ตอไป 

2.2 กระบวนการดำเนินงาน (Procedure)   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้ันตอนการปฏิบัติกับเหตุการณท่ีผิดปกติในองคกร โดย

เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตองมีการเลือกข้ันตอนปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังการรวบรวม
เหตุการณ การระบุท่ีมาของผูบุกรุกเพ่ือยุติเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันเวลาและถูกตอง ระบบงานตางๆ ท่ีมี
ความสำคัญตองมีการเตรียมอุปกรณสำรอง เพ่ือใชในการกูคืนเม่ือเกิดปญหาข้ึน 

2.3 การติดตอส่ือสาร (Communication) 
มีการจัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใชสำหรับการติดตอทางดาน

ความม่ันคงปลอดภัยกรณีท่ีมีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน  มีการเตรียมการ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนท่ีอาคารและเสนทางการเดินทาง 

2.4 การจัดเตรียมอุปกรณท่ีจำเปน   
การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีดูแลดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีจำเปนในกรณีคอมพิวเตอรเกิดขัดของใชงานไมได โดยเตรียมอุปกรณดังนี้ 

- แผนติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ ระบบปฏิบตัิการระบบเครือขาย/ แผนติดตั้งระบบงานท่ีสำคัญ 

- อุปกรณสำรองขอมูลของระบบงานท่ีสำคัญ เชน External Harddisk / SAN Storage / Cloud 

- แผนโปรแกรม Antivirus / Spyware 

- แผน Driver อุปกรณตางๆ 

- ระบบสำรองไฟฉุกเฉิน 

2.5 การสำรองขอมูล (Backup)   
เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือขอมูลเสียหายหรอืถูกทำลายจากไวรัสคอมพิวเตอร ผูบุกรุก

ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยสามารถนำขอมูลท่ีมีปญหากลับมาใชงานได โดยองคกรมีนโยบายการสำรอง
ขอมูลระบบคอมพิวเตอรสำรองและแผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan Policy) 

2.6 การปองกันไวรัสคอมพิวเตอร   
มีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่อง

คอมพิวเตอรลูกขายท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขาย โดยผูใชงานจำเปนจะตองระมัดระวังในการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต เพ่ือไมใหเปนชองทางใหผูไมหวังดีเขามาบุกรุกหรือทำลาย
ระบบได โดยองคกรมีนโยบายปองกันไวรัส  และซอฟตแวรท่ีไมประสงคดี  (Virus and Malicious software 
Protection Policy) 
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2.7 การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาขัดของ   
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากกระแสไฟฟาซ่ึงอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
1) ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

อุปกรณคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
ซ่ึงมีระยะเวลาการสำรองไฟฟาไดประมาณ  30-60 นาที 

2) เปดเครื่องสำรองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และบำรุงรักษาเครื่อง
สำรองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

3) เม่ือเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชรีบบันทึกขอมูลท่ียังคางอยูทันที และปดเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ 

4) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และตรวจเช็คความพรอมอยูเสมอ ไดแกปริมาณน้ำมัน 
แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการทำงานอัตโนมัติสัปดาหละ 1 ครั้งเปนอยางนอย ซ่ึงเม่ือระบบไฟฟาถูกตัด เครื่อง
กำเนิดไฟฟาจะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขาหองควบคุมระบบเครือขายเพ่ือใหระบบสารสนเทศใชงานได
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง  

2.8 การปองกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางไซเบอร 
เพ่ือเปนการปองกัน และเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบสารสนเทศและระบบ

เครือขายมีแนวทางดังนี้ 
1) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมประมง (Information Security Policy) 
2) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใชสื่อสังคมออนไลน กรมประมง (Social Media Policy) 
3) มีการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity 

Planning : BCP) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
4) มีมาตรการควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขายและการปองกันความเสียหาย โดยหาม

บุคคลท่ีไมมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของเขาไปในหองควบคุมระบบเครือขาย หากจำเปน ใหมีเจาหนาท่ีของศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูรับผิดชอบนำพาเขาไป เจาหนาท่ีทุกคนตองทำบัตรผาน (Key Card) 
เพ่ือใชในการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขาย และมีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือปองกันการโจรกรรม 

5) มีการติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถ
เขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรได โดยจะเปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา 

6) มีการติดตั้งอุปกรณ IPS (Intrusion Prevention System) ปองกันการโจมตีจากภัยคุกคาม 
7) มีการติดตั้ง Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการอินเตอรเน็ตขององคกรและ

กลั่นกรองขอมูลท่ีมาทางเว็บไซต ซ่ึงจะมีการกำหนดคา Configuration ใหมีความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ
และเครือขายคอมพิวเตอร 

8) มีการติดตั้งระบบ SSL VPN ควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขายจากภายนอก 
9) มีการติดตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall)  
10) มีการติดตั้ง SSL (Secure Socket Layer) ใบรับรองความปลอดภยับนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
11) มีการติดตั้งระบบ Anti-Spam mail ปองกันอีเมลขยะ  
12) มีการติดตั้งระบบปองกันมัลแวร 
13) มีการสำรองขอมูล 
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14) มีเจาหนาท่ีดูแลระบบเครือขาย ทำการตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ตของ
องคกร เพ่ือสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใชระบบสารสนเทศมีความถ่ีใน
การเรียกใชผิดปกติ  เพ่ือจะไดสรุปหาสาเหตุและปองกันตอไป 

15) มีการตรวจสอบดานความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
16) มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเว็บไซตตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สำหรับเว็บไซต (Website Security Standard: WSS) 
17) มีการพัฒนาเว็บไซตตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกตบน

เว็บไซต  Web Application security Standard: WAS) 
18) มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2560 จะชวยเสริมสรางมาตรการปองกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางไซเบอรไดเปนอยางดี 
19) มีการกำหนดแนวปฏบิัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรของกรมประมง 

ประกอบดวย 3 แนวทาง ดังนี้  
1) แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจากอีเมลปลอมแปลง (Phishing Mail) 
2) แนวปฏิบัติการปองกันการบุกรุกโจมตีเว็บไซต 
3) แนวทางการปฏิบัติในการปองกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอรและมัลแวร (Malware) 

20) เขารวมโครงการกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) และ
ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT) เพ่ือติดตามตรวจสอบ
เครือขาย ปองกันการบุกรุก ชวยวิเคราะหรูปแบบการโจมตีทางไซเบอรท่ีเกิดข้ึนกับระบบเครือขายกรมประมง 
(Government Threat Monitoring System : GTM) และเพ่ือตรวจสอบชองโหวเว็บไซต (Vulnerability 
Assessment) และปองกันการโจมตีเว็บไซตกรมประมง (Government Website Protection System : GWP)  

2.9 การจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณท่ีจำเปน กรณีเกิดแผนดินไหว  
มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีจำเปนในกรณีเกิดแผนไหว โดยเตรียมอุปกรณดังนี้ 
1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณยังชีพ เชน ยารักษาโรค ฯลฯ และแจงใหทุกคนทราบถึงท่ีเก็บ 
2) ฝกซอมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
3) ควรทราบตำแหนงวาลวถังกาซ น้ำประปา และสะพานไฟฟา 
4) ไมวางของหนักไวบนชั้น หลังตู หรือท่ีสูง 
5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใชเฟอรนิเจอรท่ีมีน้ำหนักมากไวกับพ้ืนหรือผนัง 
6) ศึกษาแผน/ฝกซอมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พรอมกำหนดจุดรวมพลท่ีชัดเจน และเปนสัดสวน

ของแตละชั้นหรือหนวยงาน 
 
 

3. การเตรียมความพรอม 
3.1 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย 

เม่ือไฟฟาดับ และปญหาไฟฟากระชาก     
เปนการปองกันและแกไขปญหาจากกระแสไฟฟาซ่ึงอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ

อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กำหนดแนวทางการดำเนินการเบื้องตนเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบ
สารสนเทศ ดังนี้ 

3.1.1 จัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หมอไฟระเบิด 
3.1.2 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) และตรวจเช็คความพรอมอยูเสมอ ไดแกปริมาณน้ำมัน 

แบตเตอรี่ และตั้งเวลาทดสอบการทำงานอัตโนมัติสัปดาหละ 1 ครั้งเปนอยางนอย ซ่ึงเม่ือระบบไฟฟาถูกตัด เครื่อง
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กำเนิดไฟฟาจะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขาหองควบคุมระบบเครือขายเพ่ือใหระบบสารสนเทศใชงานได
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง  

3.1.3 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือควบคุมการจายกระแสไฟฟาและ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ในสวนของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ซ่ึงมีระยะในเวลาในการสำรองไฟฟาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

3.1.4 ตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
3.1.5 จัดทำ Checklist ระยะเวลาในการปด / เปด ระบบสารสนเทศกรมประมงท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายติดตั้งอยูในหองควบคุมระบบเครือขาย กรณีท่ีระบบไฟฟาดับหรือถูกตัด 
3.1.6 เปดเครื่องสำรองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ บำรุงรักษาเครื่อง

สำรองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  
3.1.7 เม่ือเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชรีบทําการบันทึกขอมูลท่ียังคางอยูทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณตางๆ  
3.1.8 ใหมีการสำรองฐานขอมูลทุก 1 เดือนเปนอยางนอย 

3.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย
เม่ือเกิดเหตุไฟไหม 

เปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณไฟไหม  ซ่ึงอาจสรางความเสียหายแกระบบสารสนเทศ
และอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กำหนดแนวทางการดำเนินการเบื้องตนเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

3.2.1 จัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม  
3.2.2 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ในหองควบคุมระบบเครือขาย 
3.2.3 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในทุกชั้นของอาคารเพ่ือการควบคุมเพลิงในเบื้องตน สำหรบั

หองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรควรติดตั้งถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วท่ีสามารถดับไฟประเภท C ไดเปนอยางนอย (อุปกรณ 
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร) 

3.2.4 ใหมีการสำรองฐานขอมูลเดือนละ 1 ครั้งเปนอยางนอย 

3.3 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอรและขอมูลเกิดความเสียหาย 
เม่ือเกิดเหตุน้ำทวม /น้ำรั่วซึม    

เปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณน้ำทวม /น้ำรั่ว  ซ่ึงอาจสรางความเสียหายแกระบบ
สารสนเทศและอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กําหนดแนวทางการดําเนินการเบื้องตนเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

3.3.1 จัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากน้ำทวม /น้ำรั่ว    
3.3.2 ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System) ในหองควบคุม

ระบบเครือขาย 
3.3.3 มีการตรวจสอบระบบทอน้ำประปา ฝาเพดานหองควบคุมระบบเครือขาย เพ่ือใหปลอดภัยตอ

การรั่วซึมอยางสม่ำเสมอ 
3.3.4 ใหมีการสํารองฐานขอมูลเดือนละ 1 ครั้งเปนอยางนอย 

3.4 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากไวรัส  
3.4.1 ทําการติดตั้ง Firewall ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดสิทธิการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย    

และปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก  
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3.4.2 มีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสท่ีเครื่องแมขาย (Server) และเครื่องลูกขาย  (Client) 
3.4.3 อัพเดตโปรแกรมกําจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เปนอยางนอย (Update Patch) 

3.5 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางไซเบอร โจมตีระบบ
เครือขาย 

เพ่ือเปนการปองกัน และเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบสารสนเทศและระบบ
เครือขาย มีแนวทางดังนี้ 

3.5.1 กําหนดมาตรการควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบเครือขายและการปองกันความเสียหาย 
3.5.2 หากบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ จำเปนตองเขาไปในหองควบคุมระบบเครือขายจะตองให

เจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผูดูแลระบบเครือขาย เปนผูรับผิดชอบนําพาเขาไปท่ีประตูเขา
ออก และคอยกำกับดูแลตลอดการปฏิบตัิงาน สําหรับประตูเขาออกมีการติดตั้งระบบ Access Control โดยใช Key 
Card และติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือปองกันการโจรกรรม  

3.5.3 มีการติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถ
เขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรได โดยเปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา  

3.5.4 มีการติดตั้ง Proxy Server  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการอินเตอรเน็ตและกลั่นกรอง
ขอมูลท่ีมาทางเว็บไซต ซ่ึงมีการกําหนดคา Configuration ใหมีความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

3.5.5 มีเจาหนาท่ีดูแลระบบเครือขาย  ตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ตขององคกร เพ่ือ
สังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติหรือการเรียกใชระบบสารสนเทศมีความถ่ีในการเรียกใช
ผดิปกต ิเพ่ือจะไดสรุปหาสาเหตุและปองกันตอไป  

3.5.6 มีการปอนชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือตรวจสอบสิทธิกอนเขาใช
อินเตอรเน็ตหรือใชงานระบบเครือขาย ตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.6 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากแผนดินไหว 
การเตรียมความพรอมในข้ันนี้ ใหเริ่มตั้งแตปจจุบันเพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสารขอมูล 

ประเมินสถานการณจากแผนดินไหวท่ีเกิดข้ึน เตรียมการตางๆ ท่ีจำเปนเพ่ือใหสามารถเผชิญกับภัย  
3.6.1 ติดตามขอมูลขาวเตือนภัยแผนดินไหว ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลสถานการณสาธารณภัย จาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และขอมูลการพยากรณอากาศจากหนวยงานอุตุนิยมวิทยาท่ัวโลก มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซตของ
หนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงานภายในและตางประเทศ ไดแก  

1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ขอมูลพยากรณอากาศ ขอมูลอุณหภูมิ ขาวเตือนภัย  (www.tmd.go.th)   
2) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ : การแจงเตือนลวงหนา (www.ndwc.thaigov.go.th) 
3) กรมทรัพยากรธรณี : ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากดินถลม / แผนดินไหว (www.dmr.go.th) 
4) หนวยงานสำรวจเชิงภูมิศาสตร ประเทศสหรัฐอเมริกา : ขอมูลสถานการณแผนดินไหวท่ัวโลก 

(www.earthquake.usgs.gov) 
5) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : การแจงเตือนภัย ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย มาตรการ และ

แนวทางปฏิบัติ (www.disaster.go.th) 
3.6.2 การสังเกตพฤติกรรมของสัตว 

สตัวหลายชนิดมีการรับรูและมักแสดงทาทางออกมากอนเกิดแผนดินไหว อาจจะรูลวงหนาเปน
ชั่วโมงหรือเปนวันก็ได เชน 

http://www.tmd.go.th/
http://www.ndwc.thaigov.go.th/
http://www.dmr.go.th/
http://www.earthquake.usgs.gov/
http://www.disaster.go.th/
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1) สัตวเลี้ยง สัตวบานท่ัวไปตื่นตกใจ เชน สุนัข เปด ไก หมู 
2) แมลงสาบจำนวนมากวิ่งเพนพาน 
3) หนู งู วิ่งออกมาจากท่ีอาศัย ถึงแมในบางครัง้จะเปนชวงฤดูจำศีลของพวกมัน 
4) ปลากระโดดข้ึนมาจากผิวน้ำ 

3.6.3 การเตรียมคน สถานท่ีอพยพและวัสดุอุปกรณ  
1) ประสานการเตรียมงานกับหนวยกูภัยเพ่ือเตรียมการในการปองกันและบรรเทาภัยจาก

แผนดินไหวและอาคารถลม และกำหนดวิธีการปฏิบัติทุกข้ันตอน  
2) ประสานการเตรียมการกับสวนราชการท่ีเก่ียวของในการจัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ

ตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม  
3) สำรวจสถานท่ีอพยพท่ีปลอดภัยพรอมอำนวยความสะดวก อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับ

บุคลากรขององคกร 
4) สำรวจ จัดทำบัญชียานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใชใหสามารถตรวจสอบและใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดภัย  
5) จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือการอพยพผูประสบภัยและการขนสงสิ่งของท่ีจำเปนตาง ๆ  

3.6.4 การจัดเตรียมมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของอาคาร  
1) สำรวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของ

เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ พรอมท้ังกำหนดใหปรับปรุงแกไขใหการใชประโยชนในอาคารใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
สามารถปองกันแรงสั่นสะเทือนท่ีมีผลตออาคารตามความเหมาะสม  

2) เม่ือมีอาคารท่ีมีการกอสราง ดัดแปลง โดยไมถูกตองตามแบบแปลนแผนผัง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ฝายอาคารตองดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดำเนินการแกไข 
หรือรื้อถอนเพ่ือความปลอดภัยตอชวีิตและทรัพยสินของประชาชน  

3.6.5 การปฏิบัติข้ันเตรียมการ  
1) การซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว และอาคารถลม  
2) การสำรวจและจัดทำบัญชีเปาหมาย พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยแยกประเภทเปาหมายตาม

ความสำคัญ และกำหนดมาตรการในการเผชิญภัย  
3) อบรม ใหความรูการปฏิบัติเม่ือเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม แกเจาหนาท่ี บุคลากรใน

องคกร  
4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการข้ันเตรียมการ  

3.7 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากการชุมนุมประทวงและกอจลาจล 
เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสารขอมูล ประเมินสถานการณจากการชุมนุมประทวงและกอ

จลาจล เตรียมการตาง ๆ ท่ีจำเปนเพ่ือให สามารถเผชิญกับภัย  
1)  จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับสถานการณการชุมนุมทางการเมืองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
2) จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity 

Planning) กรณีท่ีไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสำนักงานกรมประมงได 
ดำเนินการหาขาวจากแหลงตาง ๆ เชน ตำรวจ นักขาว โทรทัศน วิทยุ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3)  จัดเตรียมกำลังเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ เปนตน 

และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติไวใหพรอม 
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4)  ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบปมน้ำ ระบบสำรองไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา และระบบรักษา 
ความปลอดภัยสำหรับหองควบคุมระบบเครือขาย ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

5)  ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือรักษาความปลอดภัย 
6)  สำรองขอมูล 
7)  จัดเตรียมชองทางการเขาใชงานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีท่ีมีเหตุขัดของ เจาหนาท่ี  
สามารถ Remote เขามาแกไขปญหาไดทันที โดยไมตองเดินทางมาปฏิบัติงานท่ีกรมประมง 
8)  จัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใชสำหรับการติดตอ 

ทางดานความม่ันคงปลอดภัยกรณีท่ีมีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน 

3.8 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากโรคระบาด 
1) จัดทำแนวทางการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งราชการ  
2) เพ่ือเปนการเฝาระวัง 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. เพ่ือใหทราบวาระบบสามารถใชงานไดเปนปกติ 
3) ศทส. จัดเตรียมชองทาง SSL VPN เพ่ือใหดูแลระบบสามารถเขาถึงระบบฯ หรือเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายไดอยางปลอดภัย 
4) ศทส. จัดเตรียมระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรือ เทคโนโลยี MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) หรือ Leased Line 
5) ศทส. จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนท่ี พรอมกลองวีดีโอ หูฟง 

และลำโพง หรือ Device อ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายภายในสำนักงานได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูท่ีปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

6) ศทส. จัดเตรียมแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทำงานตาง ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูท่ีปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

7) ศทส. จัดเตรียมระบบ Cloud สนับสนุนการทำงานรวมกันจากทางไกล จัดเก็บเอกสาร ไฟล 
เขาถึงไฟลงานไดจากภายนอก รองรับการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย 

8) ศทส. จัดเตรียมระบบประชุม Conference สนับสนนุการประชุมทางไกลออนไลนนอกสถานท่ี 
9) ศทส. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อติดตอ ของหนวยงาน บุคลากร สำหรับการติดตอประสานระหวางผูท่ี

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
10) ศทส. จัดเตรียมเครือขายสวนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ท่ีมีการปองกันและ

ความเปนสวนตัวท่ีสูงเม่ือใชงานผานอินเทอรเน็ต สำหรับการเขาใชงานแอปพลิเคชันระบบงานภายในหนวยงาน
ของผูปฏิบัติงานจากนอกสถานท่ี 
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11) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรืออินเทอรเน็ตไรสาย (Mobile 
broadband) หรือ 4G Mobile 

12) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนท่ี พรอมกลองวีดีโอ 
หูฟง และลำโพง หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายความเร็วสูงได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูท่ีปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

13) จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban) 
- ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม (Departmental Personnel Information 

System : DPIS) 
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต 

(Fisheries Single Window : FSW)  
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries 

Map) 
14) ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมประยุกต และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทำงานตาง ๆ 

3.9 การเตรียมความพรอมรับสถานการณจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีแผนกตางๆ ภายใน
องคกร ขาดทักษะความรูความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร 

ชี้แจงและอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจในดานฮารดแวร (Hardware) และดานซอฟตแวร 
(Software) เบื้องตน ตลอดจนวิธีการใชระบบเครือขายอยางปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  

3.9.1 สรางเครือขายดานการรกัษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information  Security) โดย
เจาหนาท่ีขององคกร เพ่ือชวยกํากับดูแลและถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน  

3.9.2 วางกฎระเบียบใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร จัดทําคูมือบริหารความเสีย่งระบบสารสนเทศ เปนแนวทางใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ 

 



     แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง  (IT Contingency Plan)              หนา  11 
 

4. การจัดองคกรและกำหนดผูรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
องคกรจัดเตรียมคณะทำงาน และมอบหมายหนาท่ีความรับผดิชอบอยางชัดเจน เพ่ือรองรบักับภัยฉุกเฉินท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ดังนี้ 
4.1 ระดับนโยบาย  

รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับ ดูแล  ควบคุม 
ตรวจสอบ เจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ไดแก 

1) อธิบดีกรมประมง (Chief Executive Officer : CEO) 
2) รองอธิบดีกรมประมง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดบักรม กรมประมง 

(Department Chief Information Officer : DCIO) 
3) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and 

Communication Technology) 
 

4.2 ระดับปฏิบัต ิ   
4.2.1 คณะบริหารจัดการการกูคืนระบบ   

มีหนาท่ีหลักในการจัดการและประสานงานการกูคืนตางๆ  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางกมลลักษณ  สรางเอ่ียม 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 

 

4.2.2 คณะกูคืนเครือขาย   
มีหนาท่ีดูแลกูคืนใหเครือขายกลับมาใชงานไดปกติ 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 
นายอภสิิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ    086-772-5332 

 

4.2.3 คณะกูคืนแอปพลิเคชัน   
มีหนาท่ีติดตั้ง 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 
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นายธนัญชัย ประเสริฐสุข เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
 

4.2.4 คณะประเมินความเสียหาย   
มีหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความความเสียหายท้ังดาน Hardware และ Software พรอม

ท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือเตรียมจัดหาอุปกรณมาทดแทน ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางกมลลักษณ  สรางเอ่ียม 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 คณะอาคารสถานท่ี   
มีหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับไซตสำรอง รวมถึงระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร แอร ใหพรอม

ใชงาน  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
นายมารตุ 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 คณะการจัดการท่ัวไป   
มีหนาท่ีประสานงานชวยเหลือคณะอ่ืนๆ 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 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย และ 
หองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  

มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตน ควบคุมการดำเนินงานในการดับเพลิง โดยใชอุปกรณท่ีศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไว ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  เบอรโทรศัพทติดตอ   099-525-6977 
นายนภัทร โสภณ  เบอรโทรศัพทติดตอ   084-011-6933   
นายไพศาล ผลสงา  เบอรโทรศัพทติดตอ    099-619-1692 



     แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง  (IT Contingency Plan)              หนา  13 
 

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 

 

4.2.8 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด   
มีหนาท่ีในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะตองดำเนินการสำรองขอมูลท่ี

สำคัญ จากเครื่องสำรองไฟท่ียังสามารถใหพลังงานอยู ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  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 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย   
มีหนาท่ีในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอระบบเครือขาย โดยตองปดระบบท่ีจะเกิด

ผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ สูบน้ำออกจากหองควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการรั่วซึม 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายนภัส โสมวด ี  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    
มีหนาท่ีกูคืนระบบใหทำงานไดปกติ รวมท้ังหาสาเหตุและอุดชองโหวระบบเครือขาย 

ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นายนภัส โสมวด ี  เบอรโทรศัพทติดตอ   099-525-6977 
นายไพศาล ผลสงา  เบอรโทรศัพทติดตอ    099-619-1692 
นางสาวสายรุง เวียงสีมา  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-803-6993 
นายอรรถชยั อินทรทรัพย เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
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นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ   087-570-7505 
นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นางสาวสมลักษณ  ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ    083-022-4502 

 

4.2.11 คณะสำรองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery)    
มีหนาท่ีสำรองและกูคืนขอมูล เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับขอมูล และฟนฟูระบบ/

ขอมูลจากความเสียหายใหกลับมาใชงานใหมไดทันทีและครบถวนสมบูรณ  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นางสาวปารว ี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    
มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากแผนดินไหว  แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพ่ือผูบังคับบัญชา

ดำเนินการประกาศสั่งการตามแผนท่ีเตรียมไว และแจงเจาหนาท่ีไฟฟาในพ้ืนท่ีดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟา
เพ่ือปองกัน เหตุเพลิงไหม และหลังจากเหตุแผนดินไหวสงบลงใหตรวจสอบผูประสบภัย อาคารท่ีเสยีหาย แจงความ
เสียหายแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการตอไป 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  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  ประเสริฐสขุ เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ  เบอรโทรศัพทติดตอ    087-410-3472 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-044-1123 

 

4.2.13 คณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล 
มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล แจงเหตุตอ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือผูบังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามแผนท่ีเตรียมไว เม่ือการชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง 
ใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด แลวรายงานแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 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 
นายอรรถชยั อินทรทรพัย เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
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นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ   087-570-7505 
นายอภสิิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสขุ เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ  เบอรโทรศัพทติดตอ    087-410-3472 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-044-1123 

 

5. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัต ิ
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ กําหนดแนวทางให

บุคลากรปฏิบัติดังนี้  
5.1  กรณีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) 

1)  ในกรณีท่ีมีเหตุอันทําใหเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชระบบสารสนเทศไดตามปกติ  
ใหเจาหนาท่ีผูนั้น แจงเหตุนั้นใหผูดูแลระบบเครือขายหรือฐานขอมูลสารสนเทศ ของหนวยงานทราบ หรือในกรณี
เกิดจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมสามารถดําเนินการใหบริการดานเครือขายได ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตองประกาศใหทุกหนวยงานในองคกรทราบ  

2)  กรณีเกิดการขัดของเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะแพรกระจายไป
ยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือขาย ใหดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือขาย (สาย LAN) ออกจากเครื่องนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ี
เกรงวาเหตุท่ีเกิดจะเปนอันตรายตอหนวยงาน ภายในตึกท่ีตั้งของคอมพิวเตอรท่ีพบการขัดของใหดึงสาย LAN ออก
จากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกใหหมด  

3)  ใหเจาหนาท่ีดาน IT ของหนวยงานตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตน ถาหากไมสามารถแกไขปญหา
ไดแจงเหตุขัดของใหศูนยสารเทศเพ่ือแกไขปญหาตอไป  
 

5.2  กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
1) ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยเร็ว แลวปดอุปกรณเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ตามลําดับความสาํคัญของการใหบริการ 
2) ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยพิจารณา

ตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ ระยะเวลาท่ีไฟฟาดับ ประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟาและเครื่อง
กำเนิดไฟฟา   

3) ตัดระบบจายไฟ  
4) ตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไมปลอดภัยใหรีบขนยายไปไวท่ีปลอดภัย 
5) กรณีไฟไหมใหดับเพลิงดวยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซ่ึงเปนการดับเพลิงดวยการฉีดกาซสารสะอาด  

FM 200    
6) ประสานขอความชวยเหลือกับหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือ

ผูเชี่ยวชาญระบบเครือขายโดยเร็วท่ีสุด 
7) ในกรณีท่ีอุปกรณดานฮารดแวรเสีย ใหรีบหาอุปกรณสํารอง หรือแจงใหบริษัทท่ีรับผิดชอบนํา  

อุปกรณมาเปลี่ยนโดยเร็วท่ีสุด  
8) ผูดูแลระบบ ตองรีบแจงใหผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยเร็ว 
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6. กระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 
กรณีจากไฟไหมหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอรและพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผังงานหนา 31) 
1. เม่ือพบเหตุไฟไหมผูท่ีอยูเวรรักษาการณตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน พรอมท้ังแจงผูรับผิดชอบ 
ประกอบดวย 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  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. เจาหนาท่ีรับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพ่ือทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติงาน เพ่ือใหหองปฏิบัติงานฯ 
เสียหายนอยท่ีสุด  
 

3. เจาหนาท่ีรับผิดชอบตองใชอุปกรณท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไวดำเนินการดับเพลิง
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีติดตั้งอยูภายในหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร โดยการใชถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วท่ีสามารถดับไฟ
ประเภท C เปนอยางนอย ไดแก อุปกรณ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โดยไมทำลายหรือทำใหเกิดความ
เสียหายแกอุปกรณดังกลาว ไมท้ิงคราบรอยสกปรก ไมหลงเหลือน้ำยาตกคางเม่ือฉีดใชงาน  
 

4. กรณีไมสามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงได ตองแจงสถานีดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุด ซ่ึงในเขตท่ีตั้งนี้คือสถานีตำรวจ
ดับเพลิงบางเขน เบอรโทรศัพท 02-521-1557 เพ่ือดำเนินการตอไป  
 

5. ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร และจัดการขนยายอุปกรณท่ีสามารถขนยายได (บางสวน) ไปยังสถานท่ี 
ท่ีปลอดภัย ไดแก อาคาร NIFI ชั้น 1 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรืออาคารอ่ืน
ใกลเคียง แลวแตเหตุไฟไหมและความเหมาะสม  
 

6. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 
 

7. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบอุปกรณภายในหองปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอรและพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด พรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจง
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบ  

http://www.fisheries.go.th/freshwater
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กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) (ผังงานหนา 32) 
1. กรณีเกิดเหตุหรืออุปกรณจับควนั (Smoke Detector ) จับควันไดและมีสัญญาณเกิดท่ีตูควบคุมหรือมีเสียง
กระดิ่งดัง ใหผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือผูพบเหตุรีบแจงมาทางผูดูแลระบบหรือผูรับผิดชอบโดยดวน เพ่ือแกปญหา
และระงับเหตุไดโดยเรงดวน ประกอบดวย 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี  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. เจาหนาท่ีรับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพ่ือทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติงาน เพ่ือใหหองควบคุม
ระบบฯ เสียหายนอยท่ีสุด  
 

3. เจาหนาท่ีรับผิดชอบ ตองประเมินสถานการณไฟไหม และดำเนินการตามข้ันตอนการดับเพลิงโดยระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ดังนี้   

3.1 สามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงไดเอง  (ข้ันตอนอยางละเอียด หนา 16) 

• กดปุมยกเลิก (Abort Station) คางไว เพ่ือใหระบบหยุดการนับเวลาชั่วคราว (ตัวนับเวลาภายในตูจะ
นับเวลาถอยหลังจาก 60-0 วินาที) ซ่ึงจะนับเวลานับถอยหลงัใหมทุกครั้งท่ีกด 

• ดับไฟโดยการใชถังดับเพลิงชนิดหูหิ้วประเภท C (ถังสีเขียว) เปนอยางนอย ซ่ึงมีติดตั้งอยูภายในหอง
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 

• หากสามารถดับเพลิงไดหรือไฟดับเอง และสามารถไลควันไฟออกจากบริเวณไดหมด ใหผูรับผิดชอบ
กดปุม Reset ท่ีตูควบคุมระบบดับเพลิง เพ่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ  

3.2 ไมสามารถแกไขหรือควบคุมเพลิงได  (ข้ันตอนอยางละเอียด หนา 16) 

• ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีอัตโนมัติ (Automatic)  
  โดยระบบจะฉีดกาซออกมา หลังจากครบกำหนดนับเวลาถอยหลัง 60-0 วินาที 

• ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 แบบวิธีฉุกเฉิน (Manual)  
 กรณีท่ีตองการใหระบบฉีดกาซออกมาทันที 

 

4. กรณีท่ีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ฉีดกาซแลวแตไมสามารถควบคุมเพลิงได ตองดำเนินการในขอ 5 เพ่ือ
ปองกันเหตุไฟลุกลามขยายตัว 

 

5. แจงสถานีดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุด ซ่ึงในเขตท่ีตั้งนี้คือสถานีตำรวจดับเพลิงบางเขน เบอรโทรศัพท 02-521-1557, 
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0-2521-0397 เพ่ือดำเนินการตอไป 
  

6. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 
 

7. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและอุปกรณภายใน
หองควบคุมระบบฯ พรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 

ข้ันตอนการดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 
เนื่องจากพ้ืนท่ีหองควบคุมระบบเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการตดิตั้งระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ซ่ึงใชสารสะอาดเปนตัวดับเพลิงเพ่ือปองกันอุปกรณเสียหาย จึงเปนสวนท่ีแยกออกมา
จากข้ันตอนการดับเพลิงหลัก 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) ในแตละโซนสลับกันเพ่ือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และปองกันความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยตองมีการตรวจจับควันไฟไดท้ัง 2 โซนพรอมกันระบบจึงจะสั่งการใหมีการฉีดกาซ FM 200 
ออกมา เม่ืออุปกรณ ตรวจจับควัน ท้ัง 2 โซนตรวจจับควันไฟไดจะสั่งการใหฉีดสาร FM 200 โดยมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1.1 กระดิ่งดัง เม่ือตรวจจับควันได  
1.1.1 เม่ืออุปกรณตรวจจับควันตัวใดตัวหนึ่งทำงาน  

• หลอด LED ท่ีตัวอุปกรณตรวจจับควันจะติดสวางตลอดเวลา  

• กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง   

• ฮอรนท่ีตูควบคุมจะเตือนเปนเสียงยาว  

• ปายสัญญาณเตือน (Warning Sign)  ในหอง Server และหอง Facilities แสดงขอความ
เตือนใหอพยพคนออกจากหอง  

1.1.2 เม่ืออุปกรณตรวจจับควันอีกตัวหนึ่งซ่ึงอยูตางโซนกันทำงาน (ทำงานครบ 2 โซน) 

• หลอด LED ท่ีตัวอุปกรณตรวจจับควันจะติดสวางตลอดเวลา 

• กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ดัง  

• ฮอรนท่ีตูควบคุมยังเตือนเปนเสียงยาว ไฟกระพริบทำงาน   

• ปายสัญญาณเตือน (Warning Sign)  ในหอง Server และหอง Facilities แสดงขอความ
เตือนเตรียมพรอมฉีดกาซดับเพลิง 

• มีขอความสงถึงผูดูแลระบบท่ีกำหนดไว (FM 200 : ALARM) 
1.2 ฉีดกาซ 

1.2.1 นับถอยหลัง 

• ระบบจะมีการนับเวลาถอยหลัง ตั้งแต 60-0 วินาที (ข้ึนอยูกับโปรแกรมการใชงานท่ีตั้งไว) 
 



     แผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง  (IT Contingency Plan)              หนา  19 
 

1.2.2 ฉีด 

• เม่ือครบเวลาท่ีกำหนด ระบบจะสั่งใหฉีดกาซ FM 200 เพ่ือดับเพลิงตามท่ีออกแบบไว 
กระดิ่งสัญญาน ฮอรน ไฟกระพริบ จะทำงานพรอมกัน 

• ใชเวลาในการฉีดกาซจนหมดภายใน 10 วินาที และมีคาใชจาย 400,000 บาทตอครั้ง จึง
ไมควรฉีดกาซโดยไมจำเปน 

1.2.3 ยกเลิก 

• ระหวางท่ีระบบยังนับเวลาถอยหลัง หากมีผูกดปุมยกเลิก (Abort Station) คางไว  
ระบบจะหยุดการนับเวลาชั่วคราว โดยสังเกตุไดจากตัวนับเวลาภายในตูจะนับเวลาถอย
หลังจาก 60-0 วนิาที และเม่ือปลอยปุมยกเลิก ระบบจะนับเวลาตอ หรือนับเวลาถอยหลงัใหม  

1.2.4 กลับเขาสูสภาวะปกติ 

• ระหวางท่ีนับเวลาถอยหลัง หากมีผูท่ีสามารถดับเพลิงไดหรือไฟดับเอง และสามารถไล
ควันไฟออกจากบริเวณไดหมด และมีผู Reset ระบบดับเพลิงจะกลับเขาสูสภาวะปกติ  

• มีขอความสงถึงผูดูแลระบบท่ีกำหนดไว (FM 200 : NORMAL) 
2. วิธีฉุกเฉิน (Manual) 

มี 2 วิธี ไดแก 
2.1 ดึง Manual Release Station ในกรณีท่ีตองการใหระบบ ฉีดกาซ FM 200 ออกมาทันที 

กรณีท่ีไมสามารถควบคุมเพลิงได  
2.2 ดึง Lever Operate Control Head ท่ีหัวถังเก็บกาซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันทีตามทอท่ี

ไดออกแบบไว  
 
 
 

หมายเหตุ : 

 
อุปกรณตรวจจบัควัน (Smoke Detector) 

 
 

กระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) 
 

แผงควบคุม 
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หนาปดภายในของแผงควบคุม 

 
ปุมกดเพ่ือฉีด 

 
ปุมกดเพ่ือเริ่มนับใหม 

 
กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด (ผังงานหนา 33) 

เม่ือระบบไฟฟาถูกตัด เครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) จะทำงานทันทีโดยจายกระแสไฟฟาเขา
หองควบคุมระบบเครือขาย เพ่ือใหระบบสารสนเทศใชงานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง และหากเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหยุดทำงาน ระบบสำรองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ก็จะทำงานตออีก 2 ชั่วโมง  

 

1. เม่ือพบเหตุไฟดับ  
ผูพบเหตุหรือผูท่ีอยูเวรรักษาการณ 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. เม่ือเกิดเหตุไฟดับ  
 2.1 ผูท่ีอยูเวรรักษาการณและผูรับผิดชอบตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน ดังนี้ 

• ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) ตองทำงานทันที 

• ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตองสามารถเขาถึงและเรียกใชไดปกติ 

• ประเมินสถานการณไฟฟาวาเกิดจากระบบไฟฟาอาคารของหนวยงาน หรือการจายไฟจากการไฟฟา  

• ประเมินพลังงานท่ีเหลือของเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) วาสามารถทำงานตอไดก่ีชั่วโมง 

• สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟา  
2.2 กรณีไฟดับนานมากกวา 1 ชั่วโมง หรือตรวจสอบแลวพบวาเกิดจากการไฟฟา 

• แจงผูควบคุม หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางโทรศัพท 061-549-9836 เพ่ือทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขา
ปฏิบัติงาน 

• ผูควบคุมดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 

• แจงคณะสำรองและกูคืนขอมูล เพ่ือเตรียมสำรองขอมูลและปดระบบ 
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• แจงคณะกูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น ทางโทรศัพท 061-469-6294 เพ่ือเตรียมกูคืนระบบ
เครือขายและระบบสารสนเทศ 

• แจงการไฟฟา   
o การไฟฟาบางเขน 0-2986-1111 , 0-2986-0000 
o การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี 0-2902-5211 , 0-2580-7480  

2.3 กรณีไฟดับนานมากกวา 5 ชั่วโมง  

• กรณีท่ีสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได  
o ใหผูรับผิดชอบเตรียมสำรองน้ำมัน  
o ดำเนินการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในชั่วโมงท่ี 7 หรือระดบัน้ำมันนอยกวา 1/4 

• กรณีท่ีไมสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได  
o คณะสำรองและกูคืนขอมูลรวมกับคณะกูคืนเครือขายและแอพพลเิคชั่น ตองดำเนินการปด

ระบบภายใน 3 ชั่วโมง 
หมายเหตุ : ข้ันตอนปฏิบัติขางตนอยูภายใตสมมุติฐานวาเครื่องกำเนิดไฟฟามีน้ำมันเต็มถัง สามารถทำงาน

ตอได 8 ชั่วโมง กรณีมีน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถังใหผูรับผิดชอบพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติขอ 2.2 และ 2.3 
ตามความเหมาะสม 

 

3. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ  
3.1 กรณีท่ีมีการปดระบบ คณะสำรองและกูคืนขอมูลรวมกับคณะกูคืนเครือขายและแอพพลิเคชั่น ตอง

ดำเนินการเปดระบบใหใชงานไดเปนปกติดังเดิม 
3.2 ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและอุปกรณภายในหองควบคุมระบบ

เครือขาย พรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขาย
และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทราบ 

 
กรณีน้ำทวม / น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครอืขาย (ผังงานหนา 34) 
1. กรณีมีน้ำรั่วซึมหรือเกิดเหตุนำ้ทวมหองควบคุมระบบเครือขาย ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำจะทำงานโดยสง
สัญญาณแสง LED และเสียงท่ีตูควบคุม Water Leak เพ่ือเปนการแจงเตือน พรอมท้ังมีขอความสงถึงผูดูแลระบบ 
(WATER LEAK: ALARM) ใหผูดูแลระบบท่ีไดรับขอความเตือนหรือผูพบเหตุ รีบแจงผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือแจง
ผูรับผิดชอบโดยดวน เพ่ือแกปญหาและระงับเหตุโดยเรงดวน ประกอบดวย 

นายนภัส โสมวด ี  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 เพ่ือทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติงาน เพ่ือใหหองควบคุมระบบฯ 
เสียหายนอยท่ีสุด  
 

3. ผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ตองประเมินสถานการณและดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตน ดังนี้ 
 3.1 กรณีน้ำรั่วซึม 

• ผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ตองตรวจหาสาเหตุน้ำรั่วและแกไขปญหานั้นให
เรียบรอย  

• ผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ สามารถกดปุม MUTE ท่ีตูควบคุมเพ่ือหยุดเสียง
ได แตแสงแสดงสภาวะน้ำรั่วจะยังคงอยูจนกวาน้ำรั่วซึมจะไดรับการแกไข 

• เม่ือน้ำรั่วซึมไดรับการแกไขจะมีขอความสงถึงผูดูแลระบบ (WATER LEAK : NORMAL) 
 3.2 กรณีน้ำทวม 

• ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 

• ผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ตองนำอุปกรณท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดหาไวมาดำเนินการปองกันมิใหเกิดความเสียหายในเบื้องตน โดยจะตอง 
o จัดหาอุปกรณสรางกำแพงหรืออุปกรณก้ันน้ำไมใหคอยลรอนจมน้ำ (ปจจุบันติดตั้งอยู

นอกอาคาร NIFI ชั้น 1) 
o ปดระบบท่ีจะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ  
o จากนั้นติดตั้งอุปกรณเครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำออกจากบริเวณคอยลรอน ตรวจสอบ

การรั่วซึม และดำเนินการเคลื่อนยายอุปกรณท่ีสำคัญใหพนจากภัยน้ำทวม (บางสวน) 
ไปยังอาคาร NIFI ชั้น 2 หรืออาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 หรืออาคาร SEAFDEC หรือ
อาคารอ่ืนใกลเคียงท่ีปลอดภัยจากภัยน้ำทวมหองควบคุมระบบเครือขายตามความ
เหมาะสม  

4. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ กรณีน้ำทวม ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบและ
อุปกรณภายในหองควบคุมระบบฯ พรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบ
เครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ  
 
กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร (ผังงานหนา 35) 
1. ผูท่ีอยูเวรรักษาการณ ตองดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตนในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกระบบ
เครือขาย โดยจะตองแจงผูดูแลระบบและผูรับผิดชอบกรณีนี้ทราบโดยดวน เพ่ือเขาควบคุมสถานการณ ซ่ึง
ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย 

นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นายนภัส โสมวด ี  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 

http://www.fisheries.go.th/freshwater
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นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสุข เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นางสาวสมลักษณ  ขุนจันทร เบอรโทรศัพทติดตอ    083-022-4502 

 

2. ผูรับผิดชอบแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โทรศัพท 061-549-9836 เพ่ือทราบ และดำเนินการสั่งการแกเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเขาควบคุม
สถานการณ เพ่ือระบบงานและเครือขายไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด พรอมท้ังทำใหระบบรักษาความปลอดภัย
กลับมาใชงานไดโดยเร็วท่ีสุด 
 

3. ผูควบคุมในขอ 2 ดำเนินการรายงานการถูกโจมตีผานทางโทรศัพท 081-821-7776 แกผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 

 

ข้ันตอนในการกูคืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร มีดังนี้ 
1. ควบคมุสถานการณ  โดยตองประสานงานกับคณะกูคืนเครือขายดวย 

1) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพ่ือแกไขปญหา 
2) ตัดเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีปญหาออกจากระบบเครือขาย 
3) เตรียมการสำหรับการกูคืนระบบโดยพิจารณาถึงการสงผลกระทบตอองคกรเปนหลัก 

2. วิเคราะหการถูกโจมตี  โดยตองประสานงานกับคณะกูคืนเครือขายดวย 
1) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟลในระบบปฏิบัติการ (System File) และไฟลอ่ีนๆ 
2) วิเคราะหล็อกไฟล (Log File) ตรวจสอบโปรแกรมหรือ ขอมูลท่ีผูบุกรุกท้ิงไว 
3) ตรวจสอบระบบเครือขาย และระบบท่ีเก่ียวของกับการ Remote System 
4) ตรวจสอบติดตามเสนทางผูบุกรุก สแกนเพ่ือหาชองโหวของระบบ 

3. กูคืนระบบคอมพิวเตอร  โดยตองประสานงานกับคณะสำรองและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery) 
และคณะกูคืนแอปพลิเคชันดวย 

1) กูคืนขอมูลหรือสารสนเทศท่ีเสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการท้ังหมดใหม 
2) งดใชเซอรวิสท่ีไมจำเปน  
3) ติดตั้งขอแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล (Update Patch) 
4) อุดชองโหวในระบบเครือขาย 
5) เปลี่ยนแปลงพาสเวิรดใหม หลังจากไดแกไขชองโหวของระบบแลว 

 

4. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบในกรณีนี้จะตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบงานและระบบเครือขาย 
พรอมท้ังจัดทำรายงานความเสยีหาย เพ่ือแจงหัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
 
กรณีแผนดินไหว (ผังงานหนา 36) 
1. ผูท่ีอยูเวรรักษาการณหรือผูพบเหตุเม่ือไดรับสิ่งแจงเหตุ ใหแจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบหรือแจงผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น คณะอาคารสถานท่ี และคณะแกไขปญหาเนื่องจากแผนดินไหว ผูรับผิดชอบ ไดแก  

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ โทรศัพท  097-068-0041    (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายอรรถชยั อินทรทรัพย โทรศัพท  086-663-0700 (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ โทรศัพท  086-772-5332    (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ โทรศัพท  087-410-3472    (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานท่ี) 
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นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข โทรศัพท  080-044-1123  (คณะแกปญหาแผนดินไหว และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายนภัทร  โสภณ โทรศัพท  084-011-6933 (คณะแกปญหาแผนดินไหว) 
นายนภัส โสมวด ี โทรศัพท  099-525-6977 (คณะแกปญหาแผนดินไหว) 
นายทรงสัณฑ สุรเสน โทรศัพท  092-853-0731 (คณะแกปญหาแผนดินไหว) 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข โทรศัพท  089-008-7784  (คณะแกปญหาแผนดินไหว) 
นายมารตุ ปญจพรอุดมลาภ โทรศัพท  087-570-7505 (คณะอาคารสถานท่ี) 

2. เจาหนาท่ีรับผิดชอบแจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพ่ือผูบังคับบัญชาดำเนินการประกาศแนะนำ แจงเตือน 
เจาหนาท่ีในองคกรใหหลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการปองกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย  
ผูบังคับบัญชา ไดแก 

 ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอรโทรศัพท    081-821-7776  
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ   เบอรโทรศัพท    061-549-9836 
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล   เบอรโทรศัพท 087-700-3090 
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     เบอรโทรศัพท 081-278-4873 

3. เจาหนาท่ีรับผิดชอบแจงเจาหนาท่ีไฟฟาในพ้ืนท่ีดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟาเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหม  
 

4. หากจำเปนและเห็นสมควร ผูบังคับบัญชาสั่งการใหดำเนินการปองกันภัยตามแผนท่ีเตรียมไวลวงหนาตามควร
แกกรณี ดังนี้ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัตกิรณีแผนดินไหว 
1. การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

1)  ควบคุมสติ อยาตื่นตกใจ อยูอยางสงบ รอฟงประกาศฉุกเฉิน 
2)  ถาอยูในอาคารใหอยูในอาคารท่ีแข็งแรง อยูหางจากหนาตาง/ประต/ูกำแพงดานนอก/ชั้น

วางของ/สิ่งท่ีอาจลมหรือหลนได 
3)  อยารีบออกจากอาคาร อาจไดรับบาดเจ็บจากฝูงชนท่ีตื่นตกใจและแยงกันออกจากอาคาร 
4)  หามใชเทียนไข ไมขีดไฟ หรือสิ่งท่ีทำใหเกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากกาซรั่วได 
5)  อยาตื่นตกใจหากไฟฟาดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังข้ึน 
6)  หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด หากตองอพยพใหใชบันไดหนีไฟท่ีปลอดภัยตามแผนอพยพเทานั้น 
7)  ถาอยูนอกอาคาร ใหอยูหางจากอาคาร/เสาไฟฟา /สิ่งหอยแขวน/ปายโฆษณา โดยใหอยูในท่ี

โลงจนกวาการสั่นไหวจะหยุด 
8)  ถากำลังขับรถยนตใหจอดรถยนตในท่ีท่ีปลอดภัยโดยเร็วเทาท่ีจะทำไดและอยูในรถยนต

หลีกเลี่ยงการจอดรถยนตใกลหรือใตตนไม/อาคาร/สะพาน/ทางตางระดับ/เสาไฟฟา 
9)  ถาอาคารเกาหรือไมม่ันคง ใหหาทางออกจากอาคารใหเร็วท่ีสุด 
10)  หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ใหรีบออกจากอาคาร 
11)  ถาไมอยูใกลทางออกใหรีบมุดลงไปอยูใตโตะท่ีแข็งแรง หรือมุมหอง โดยยึดหลัก “หมอบ” 

“ปอง” “เกาะ”จนกวาจะมีผูเขาไปชวยเหลือ  
12)  ใหอยูหางจากประตู หนาตาง โดยเฉพาะท่ีเปนกระจกและอยูหางจากบริเวณท่ีอาจมีวัสดุหลนใส 
13)  ใหอยูหางจากสายไฟฟา สิ่งหอยแขวน 
14)  หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด 
15)  ถาอยูใกลทางออกใหออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแตละอาคาร 
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กรณีอยูตึกสูง 
1)  ถาอาคารม่ันคงแข็งแรง ใหหลบอยูในอาคารนั้น 

2)  ถาอาคารเกาและไมม่ันคง ใหหาทางออกจากอาคารนั้น 
3)  หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ใหหาทางออกจากอาคารนั้น 
4)  ถาไมอยูใกลทางออก ให “หมอบ” “ปอง” “เกาะ”จนกวาจะมีผูเขาไปชวยเหลือ 
5)  ถาอยูใกลทางออกใหออกจากอาคารโดยเร็ว อยาแยงกันจนเกิดชุลมุน 

6)  หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด 

กรณีอยูภายนอกอาคาร 
1)  ใหอยูหางจากอาคาร/เสาไฟฟา/สิ่งหอยแขวน/ปายโฆษณาโดยใหอยูในท่ีโลงจนกวาการ 

สั่นไหวจะหยุด 

2)  หลีกเลี่ยงสิ่งของท่ีอาจโคนลมลงมาทำอันตราย เชน ตู เสาไฟฟา ปายโฆษณา ตนไมใหญ 
3)  หลีกเลี่ยงอาคารสูง กำแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นสวนของอาคารท่ีอาจหลนลงมา 
4)  วิ่งไปสูท่ีโลง 
5)  รีบออกจากอาคารท่ีชำรุดเสียหายโดยเร็วท่ีสุด 
กรณีอยูใกลชายฝง 
หากไดรับการแจงเตือน หรือรูสึกไดถึงแรงสั่นสะเทือน ใหรีบอพยพจากบริเวณชายฝงและริม

แมนำ้ลำคลองท่ีเชื่อมตอกับทะเลโดยดวน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได 
2. เม่ือแผนดินไหวสงบลง 

1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกลเคียงหากไดรับบาดเจ็บใหทำการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและนำสงโรงพยาบาล 

2) รีบออกจากอาคารท่ีเสียหาย เพราะอาจเกิดการถลมซ้ำ 
3) ตรวจสอบโครงสรางอาคาร ทอน้ำ กาซ กระแสไฟฟาและหากพบความเสียหายใหปดระบบ

การทำงานท้ังหมดทันที 
4) หากพบกาซรั่ว ใหเปดหนาตางและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแลวแจงเจาหนาท่ีทันที 

3. ขอปฏิบัติหากติดอยูภายใตซากปรักหักพัง 
1) อยูกับท่ี ปองกันศีรษะและหนา จากกระจกท่ีแตกหรือวัสดุท่ีหลนโดยใชเสื้อ ผาหม 

หนังสือพิมพ กลองกระดาษ ฯลฯ คลมุศีรษะ 
2) พิงตัวเองกับผนังหองท่ีไมมีหนาตางกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใตโตะเพ่ือปองกัน

วัสดุหลนใส 
3) หากติดอยูในท่ีปลอดภัย ใหอยูกับท่ี อยาเคลื่อนยายเพราะอาจไดรับอันตรายจากสิ่งของ

แตกหักพังทลาย 
4) หามกอใหเกิดเปลวไฟใดๆ ท้ังสิ้น 
5) สงสัญญาณขอความชวยเหลือ และรอการชวยเหลือจากหนวยกูภัย 

4. การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผนดินไหว 
1)  ควบคุมสติอารมณ ปฏิบัติตามแผนอพยพ 
2)  เชื่อฟงคำแนะนำของผูท่ีเก่ียวของ ผูบังคับบัญชา พนักงานดับเพลิง อาสาสมัคร รปภ. 
3)  เก็บทรัพยสิน/เอกสารสำคัญ ไวในลิ้นชักโตะและล็อคกุญแจ 
4)  เม่ือออกมาภายนอกแลว หามกลับเขาไปอีกเด็ดขาด 
5)  หามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ 
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6)  ใชวิธีเดินเร็ว หามวิ่งหรือเดินชา 
7)  ใชชองทางหนีไฟ เรียงแถว ข้ันบันไดละ 2 คน 
8)  หามพูดคุย สายตามองข้ันบันได มือจับราวบันได หามสงเสยีงเอะอะ หรือเรงผูอ่ืน หามดันหรือแซง 
9)  หามใชลิฟต โดยเด็ดขาด 
10) เม่ืออพยพถึงชั้นลางสุดใหออกจากอาคารทันที 
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบท่ีกำหนดไว 
12) ตรวจสอบจำนวนผูอพยพ 

 

5. เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบผูประสบภัย อาคารท่ีเสียหาย แจงความเสียหายแกผูบังคับบัญชา 
และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผานทางโทรศัพท 081-821-7776 เพ่ือทราบและสั่ง
การตอไป  
 

6. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความเสียหายตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบ
เครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจง
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการใหกูคืนระบบท้ังดานอาคารสถานท่ี 
Network Hardware และ Software กลับคืนสูสภาพเดิมตอไป ซ่ึงคณะประเมินความเสียหาย ประกอบดวย 

นางกมลลักษณ  สรางเอ่ียม  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  เบอรโทรศัพทตดิตอ    085-833-8795 

 
กรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล  (ผังงานหนา 37) 
1. ผูท่ีอยูเวรรักษาการณเม่ือไดรับสิ่งแจงเหตุ ใหแจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ หรือแจงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของ
คณะอาคารสถานท่ี และคณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ โทรศัพท  097-068-0041  (คณะแกปญหาการชุมนมุฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย โทรศัพท  086-663-0700  (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ โทรศัพท  087-570-7505   (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ โทรศัพท  087-410-3472  (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ  โทรศัพท  086-772-5332  (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข  โทรศัพท  080-044-1123  (คณะแกปญหาการชุมนุมฯ และคณะอาคารสถานท่ี) 
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  (คณะแกปญหาการชุมนมุฯ) 
 

2. เจาหนาท่ีรับผิดชอบแจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพ่ือผูบังคับบัญชาดำเนินการประกาศแนะนำ แจงเตือน 
เจาหนาท่ีในองคกร และเตรียมการปองกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย ผูบังคับบัญชา ไดแก 
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 ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอรโทรศัพท    081-821-7776  
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ   เบอรโทรศัพท    061-549-9836 
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล   เบอรโทรศัพท 087-700-3090 
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     เบอรโทรศัพท 081-278-4873 

3. หากจำเปนและเห็นสมควร ผูบังคับบัญชาสั่งการใหดำเนินการปองกันภัยตามแผนเตรียมความพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉินท่ีเตรียมไวลวงหนาตามควรแกกรณี 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 จัดเก็บไวในสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสม ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล 

3) ประชาสัมพันธแจงเวียนหนวยงานใหสำรองขอมูลท่ีสำคัญจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึก  
และจัดเก็บไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4) จัดเตรียมระบบประกาศแจงเตือนเหตุการณผิดปกติหนาเว็บไซตกรมประมง พรอมข้ึนประกาศ
ทันทีขณะมีเหตุฉุกเฉิน 

5) จัดเตรียมชองทางการเขาใชงานระบบจากระยะไกล (Remote) กรณีท่ีมีเหตุขัดของ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบ สามารถ Remote เขามาแกไขปญหาไดทันที โดยไมตองเดินทางมาปฏิบัติงานท่ีกรมประมง 

6) จัดเตรียมการเฝาระวังระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการท่ีกรมประมงเชาใชบริการ ไดแก 
TOT/CAT ใหสามารถดำเนินการใหบริการเจาหนาท่ีกรมประมงและประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

7) จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban) 
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 

System : DPIS) 
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต 

(Fisheries Single Window : FSW)  
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries Map)  
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8) ประสานงานในเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กับหนวยงานศูนยประสานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย : ThaiCERT ไทยเซิรต เพ่ือเตรียมความพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน 

9) จัดทำบัญชีรายชื่อและขอมูลสำหรับติดตอกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใชสำหรับการติดตอทางดาน 
ความม่ันคงปลอด ภัยกรณีท่ีมีความจำเปนฉุกเฉิน เชน การไฟฟา สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เปนตน 

10) กำหนดเจาหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ / จัดเวรยามรักษาการณดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 3.2 ขณะเกิดเหตุ 
1) เจาหนาท่ีผูพบเหตุแจงผูบังคับบัญชาทราบถึงเหตุผิดปกติ / ฉุกเฉิน 
2) ประกาศแจงเตือนกรณีท่ีมีเหตุการณผิดปกติ / ฉุกเฉิน หนาเว็บไซตหรือ Facebook ของกรมประมง 
3) เฝาระวังระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการท่ีกรมประมงเชาใชบริการ TOT/CAT กรณีเกิด

เหตุขัดของตอผูใหบริการรายใดรายหนี่ง ผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบจะตองดำเนินการกำหนด DNS และ
ปรับโหลดอินเตอรเน็ตใหไปใชอินเตอรเน็ตจากผูใหบริการรายท่ีเหลือไดอยางตอเนื่อง 

4) ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรยามรักษาการณดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วนัทำการ  
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

5) กรณีตรวจพบวัตถุตองสงสัย หรือเกิดเหตุความไมปลอดภัยจนเจาหนาท่ีไมสามารถควบคุมได 
หรือมีการทำลายทรัพยสินของกรมประมง ใหแจงไปยังสถานีตำรวจท่ีใกลเคียง หรือหนวยงานรับแจงเหตุฉุกเฉิน
ตาง ๆ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 

 3.3 หลังเกิดเหตุ 
1) ตรวจสอบระบบเครือขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียหายดานอ่ืน ๆ โดยละเอียด 

พรอมท้ังประเมินความเสียหาย 
2) กรณีตรวจพบวาระบบสารสนเทศหรือขอมูลมีความเสียหาย ใหกูคืนระบบกลับสูสภาพปกติ โดย

ใชขอมูลท่ีสำรองไวใหขอมูลกลับมาใชไดปกติโดยเร็ว 
3) กรณีตรวจพบระบบคอมพิวเตอรเสียหาย ใหดำเนินการซอมบำรุงวัสดุอุปกรณท่ีเสียหาย / เปลี่ยน

อุปกรณชิ้นสวนท่ีเสียหาย / จัดหาอุปกรณชิ้นสวนใหมเพ่ือทดแทน / ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอ่ืน
มาใชชั่วคราว 

4) รายงานผลความเสียหาย และสรุปผลการดำเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 

4. กรณีท่ีไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสำนักงานกรมประมงได ใหผูบังคับบัญชาสั่งการใชแผนบริหารความ
ตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจำเปนและใหเจาหนาท่ีกรมประมงเขา
ปฏิบตัิงาน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสำรองตามท่ีกรมประมงไดกำหนดไว  
 

5. เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ การชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความ
เสียหายตองดำเนินการเขาตรวจสอบระบบเครือขายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสำรวจความเสียหาย 
ทุกดานอยางละเอียด ทำการประเมินความเสียหายพรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจงผูอำนวยการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบและสั่งการตอไป 
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กรณีเกิดโรคระบาด  (ผังงานหนา 38) 
เม่ือเกิดโรคระบาดใหดำเนินการเตรียมพรอม ตรวจสอบ และเฝาระวังการใชงานระบบสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ ไดแก 
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เบอรโทรศัพท    081-821-7776  
หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายฯ   เบอรโทรศัพท    061-549-9836 
หัวหนากลุมบริหารจัดการฐานขอมูล   เบอรโทรศัพท 087-700-3090 
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     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 โสมวด ี     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 
โดยดำเนินการปองกันภัยตามแผนเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีเตรียมไวลวงหนา ดังนี้ 

1. กอนเกิดเหต ุ
1.1 จัดทำแนวทางการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งราชการ  
1.2 เพ่ือเปนการเฝาระวัง 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. เพ่ือใหทราบ

วาระบบสามารถใชงานไดเปนปกติ 
1.3 ศทส. จัดเตรียมชองทาง SSL VPN เพ่ือใหดูแลระบบสามารถเขาถึงระบบฯ หรือเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายไดอยางปลอดภัย 
1.4 ศทส. จัดเตรียมระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรือ เทคโนโลยี MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) หรือ Leased Line 
1.5 ศทส. จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนท่ี พรอมกลองวีดีโอ หูฟง 

และลำโพง หรือ Device อ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายภายในสำนักงานได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูท่ีปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 
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1.6 ศทส. จัดเตรียมแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทำงานตาง ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูท่ีปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

1.7 ศทส. จัดเตรียมระบบ Cloud สนับสนุนการทำงานรวมกันจากทางไกล จัดเก็บเอกสาร ไฟล 
เขาถึงไฟลงานไดจากภายนอก รองรับการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย 

1.8 ศทส. จัดเตรียมระบบประชุม Conference สนับสนุนการประชุมทางไกลออนไลนนอกสถานท่ี 
1.9 ศทส. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อติดตอ ของหนวยงาน บุคลากร สำหรับการติดตอประสานระหวางผูท่ี

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กับผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
1.10 ศทส. จัดเตรียมเครือขายสวนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ท่ีมีการปองกันและ

ความเปนสวนตัวท่ีสูงเม่ือใชงานผานอินเทอรเน็ต สำหรับการเขาใชงานแอปพลิเคชันระบบงานภายในหนวยงาน
ของผูปฏิบัติงานจากนอกสถานท่ี 

1.11 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) หรืออินเทอรเน็ตไรสาย (Mobile 
broadband) หรือ 4G Mobile 

1.12 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โนตบุก โทรศัพทเคลื่อนท่ี พรอมกลองวีดีโอ 
หูฟง และลำโพง หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายความเร็วสูงได สำหรับการปฏิบัติงาน
รวมกับผูท่ีปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

1.13 จัดเตรียมระบบสารสนเทศภายในใหสามารถเรียกใชจากภายนอกได อาทิ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-saraban) 
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 

System : DPIS) 
- ระบบงบประมาณการเงิน (Financial) 
- ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต 

(Fisheries Single Window : FSW)  
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Fisheries 

Map) 
1.14 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมประยุกต และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทำงานตาง ๆ 
 

2. ขณะเกิดเหต ุ
2.1 กรณีท่ีไมสามารถเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสำนักงานกรมประมงได ใหผูบังคับบัญชาสั่งการใชแผน

บริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจำเปนและใหเจาหนาท่ีกรม
ประมงเขาปฏิบตัิงาน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสำรองตามท่ีกรมประมงไดกำหนดไว 

2.2 ดำเนินการปองกันภัยตามแผนรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง 
 

3. หลังเกิดเหตุ 
เม่ือกลับเขาสูสภาวะปกติ การเกิดโรคระบาดสิ้นสุดลง ผูรับผิดชอบและคณะประเมินความเสียหายตอง

ดำเนินการเขาตรวจสอบระบบเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำรวจความเสียหายทุกดานอยาง
ละเอียด ทำการประเมินความเสียหายพรอมท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือแจงผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบและสัง่การตอไป 
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7. ผังงานกระบวนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบตัิฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังงาน  กรณจีากไฟไหมหองปฏบัิติงานคอมพิวเตอรและพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แจงคณะดับเพลิง/แจงผูควบคุม 

พบเหตุเพลิงไหม 

ได 

ไมได 

แจงสถานีดับเพลิง 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผูบริหารกรม 

ขนยายอุปกรณ (บางสวน)  
ไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

สถานท่ีปลอดภัย ไดแก 
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ช้ัน 1 แลวแตเหตุ
ไฟไหมและความเหมาะสม 

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม 

 

ผูรับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041 
ผูรับผิดชอบสำรอง 
นายยวนยุท หงษชุมแพ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ ขำศิริ          086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข       080-044-1123 
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ผังงาน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย (ดับเพลิงโดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200) 
 

ตรวจจับควันดวยอุปกรณ 

เกิดเหตุเพลิงไหม  

ดับได 

ดับไมได 

พิจารณาควบคุม
เหตุเพลิงไหม 

 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 
ทำงาน 

แจงคณะดับเพลิง/แจงผูควบคุม 
 

วิธีฉุกเฉิน (Manual) 
2.1 ดึง Manual Release Station  
ในกรณีท่ีตองการใหระบบ ฉีดกาซ FM 200 
ออกมาทันที กรณีท่ีไมสามารถควบคุมเพลิงได  
2.2 ดึง Lever Operate Control Head  
ท่ีหัวถังเก็บกาซ FM 200 ถูกฉีดออกมาทันที
ตามทอท่ีไดออกแบบไว  

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

ยกเลิก และ Reset ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัต ิFM-200 

แจงสถานีดับเพลิง  
 

รายงานผูบริหารกรม 

ตรวจสอบการควบคุม
เพลิงไหมของระบบฯ 

ไมได 

ได 

ผูรับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041 
ผูรับผิดชอบสำรอง 
นายยวนยุท หงษชุมแพ    087-410-3472 
นายอภิสิทธ์ิ ขำศิริ          086-772-5332 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข       080-044-1123 
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ผังงาน  กรณีไฟดับ/ หมอไฟระเบิด 

ไฟฟาดับ / ไฟฟากระชาก 

ประเมนิสถานการณไฟฟา  
และเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย/ รายงาน ผอ. 

เปดระบบใหใชงานไดเปนปกติดังเดิม 

สิ้นสุด 
 

 ใช 

ไมใช 

แจงผูรับผดิชอบ/ผูควบคุม 

เครื่องกำเนิดไฟฟาทำงานทันที  
 

- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
- สำรองน้ำมันและแบตเตอรี่ของ

เครื่องกำเนิดไฟฟา 
 
 
 

กรณไีฟดบันานมากกวา 1 ชม./ เหตุเกิดจากการไฟฟา 
 

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

กรณไีฟดับนานมากกวา 5 ชม. 

ตองเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

เติมน้ำมัน 

ปดระบบภายใน  
3 ช่ัวโมง 

ไฟฟากลับคืน 
ไมใช 

ปดระบบ
หรือไม 

 ใช 

 ใช ไมใช 

 (น้ำมันเต็มถัง ทำงานตอเน่ืองได  
8 ช่ัวโมง) 

ผูรับผิดชอบหลัก 
นายประพันธ อุนสกุลวงศ 097-068-0041 
ผูรับผิดชอบสำรอง 
นายยวนยุท หงษชุมแพ    087-410-3472 
นายทรงสณัฑ สรุเสน       092-853-0731    
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ผังงาน  กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครอืขาย 

เกิดเหตุน้ำทวม /  

พบปญหาน้ำรั่วซมึ 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

รายงานผูบริหารกรม 

กรณีน้ำร่ัวซึม 

ปดอุปกรณเครือขายและ Server (บางสวน) 
ขนยายอุปกรณข้ึนท่ีสูง หรือ สถานท่ีท่ีจัดไว 

กรณีน้ำทวม 

ตรวจหาสาเหตุน้ำรั่วซมึ 

แกไขปญหาน้ำรัว่ซึม หากสถานการณเขาสูสภาวะปกต ิ
ขนยายอุปกรณกลับ/ติดตั้ง/ 

เปดการทำงานเครือขายและ Server 

แจงผูรับผดิชอบ/ผูควบคุม 

ผูรับผิดชอบหลัก 
นายนภัส โสมวด ี       099-525-6977 
ผูรับผิดชอบสำรอง 
นายยวนยุท หงษชุมแพ  087-410-3472 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข     080-044-1123 
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ผังงาน  กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร 

ตรวจพบความผิดปกติของระบบ
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

ตรวจสอบ วิเคราะหภัยคุกคาม 
 

แจงผูเก่ียวของ/ผูบริหาร  

สถานการณกลับ 
สูภาวะปกต ิ

 ไมใช 

ดำเนินการแกไขปญหา 
และปองกันชองโหวของระบบ 

รายงานผูบริหารกรม 

 ใช 

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

แจง ผอ.ศทส. / คณะแกไขปญหาฯ 

เกิดแผนดินไหว 

แผนดินไหว  
 ไมสงบ 

แผนดินไหวสงบ 

แผนดินไหวสงบลง 

คณะแกไขปญหาฯ แจงเจาหนาท่ีไฟฟา
เพ่ือตัดกระแสไฟฟา ปองกันเหตุเพลิงไหม 

ประกาศ /  
ใชแผนอพยพคนออกจากอาคาร 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 

 

รายงานผูอำนวยการ ศทส. 

สิ้นสุด 
 

ผอ.ศทส. ประกาศ/แจงเตือน เตรยีมใช
แผนอพยพคน และเตรยีมการใชแผน
ปองกันความเสียหายขณะเกิดเหตุ
แผนดินไหว 

ประกาศ /  
ใชแผนปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

กูคืนขอมูลหรือระบบท่ีเสียหาย 

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

ประเมินสถานการณ 

เกิดการชุมนุม/กอจลาจล 

เขาปฏิบัติในพ้ืนท่ีของ
กรมประมงไดหรือไม 

ผอ.ศทส ประกาศแจงเตือน/ 
เตรียมอพยพคน/ใชแผนฉุกเฉินฯ ขณะเกิดเหต ุ

ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินฯ 

ตรวจสอบความเรียบรอย 
ของระบบรักษาความปลอดภัย 

เหตุการณสงบลง
หรือไม 

ประกาศใชแผน BCP ดานสารสนเทศ 
ใหเจาหนาท่ีกรมประมงเขาปฏิบัตงิาน 

ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสำรองตามท่ีได
กำหนดไวในแผน BCP 

ไมได 

รายงานผูบริหารกรม 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 

กูคืนระบบหรือขอมูล 

ได 

ตรวจพบวัตถุ 
ตองสงสย 

ใช 

ไมใช 

แจงสถานีตำรวจท่ี
ใกลเคียง และรายงานให 

ผอ. ทราบ 

ใช 

ไมใช  

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

สิ้นสุด 
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ประเมินสถานการณ/ปฏิบัติ
ตามมาตรการและการเฝาระวัง

การระบาด 

เกิดโรคระบาด 

เขาปฏิบัติในพ้ืนท่ีของ
กรมประมงไดหรือไม 

ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินฯ 

ตรวจสอบความเรียบรอย 
ของระบบรักษาความปลอดภัย 

เหตุการณสงบลง
หรือไม 

ประกาศใชแผน BCP ดานสารสนเทศ 
ใหเจาหนาท่ีกรมประมงเขาปฏิบัตงิาน 

ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสำรองตามท่ีได
กำหนดไวในแผน BCP 

ไมได 

รายงานผูอำนวยการ ศทส. 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 

ได 

ใช 

ไมใช  

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

สิ้นสุด 
 

ผังงาน  กรณีเกิดโรคระบาด 
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8. การกูคืนระบบกลับสูสภาพปกตเิดิม (Disaster Recovery Plan) 
การกูคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ (System Recovery) โดยปกติ

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ จะตองอยูในสภาพพรอมใชงานรองรับการใหบริการ
กับเครื่องลูกขายตางๆ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไมสามารถใหบริการไดจำเปนตองกูระบบคืนใหเร็วท่ีสุดหรือ
เทาท่ีจะดำเนินการได ซ่ึงแผนการนี้เปนวิธีการท่ีทำใหระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรและขอมูลกลับสู
สภาพเดิม เม่ือระบบเสียหายหรือหยุดทำงานโดยดำเนินการดังนี้ 

1) จัดหาอุปกรณชิ้นสวนใหมเพ่ือทดแทน  
2) เปลี่ยนอุปกรณชิ้นสวนท่ีเสียหาย  
3) ซอมบำรุงวัสดุอุปกรณท่ีเสียหายใหเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง  
4) ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอ่ืนมาใชชั่วคราว 
5) นำ Backup Device / CD-ROM / Harddisk ท่ีไดสำรองขอมูลไวนำกลบัมา Restore โดยใชคณะกูระบบ

รวมกันกูระบบกลับมาโดยเร็วภายใน 48 ชั่วโมง 
6) ตรวจสอบระบบปฏบิัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

จากภัยพิบัติดังกลาวไมเฉพาะทาง Hardware เชน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว การกอวินาศกรรม  
แตยังรวมถึงการถูกเจาะระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร ซ่ึงอันอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หนวยงานจึงมีแผนจัดทำการสำรองแหลงขอมูลท่ีไซตสำรอง เพ่ือเตรียมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความตอเนื่องอยูเสมอ  โดยแบงไซต ได  3 ไซต คือ 

1. Hot Site เปนไซตท่ีมีอุปกรณและซอฟตแวรเหมือนไซตหลัก มีความพรอมใชงานทำใหเวลาใน
การกูคืนระบบนอยแตจะมีตนทุนการจัดทำท่ีสูง 

2. Warm Site เปนไซตท่ีคลายกับ Hot site แตอาจจะมีอุปกรณไมครบทำใหความพรอมใชงานต่ำกวา 
Hot site ใชระยะเวลาในการกูคืนมากกวา แตตนทุนราคาการจัดทำนอยกวา Hot site 

3. Cold Site เปนไซตท่ีมีแตสถานท่ี ไมมีอุปกรณท้ัง Hardware และ Software ในการกูคืน มีตนทุน
การจัดทำต่ำ แตระยะเวลาในการกูคืนนาน 

 
ข้ันตอนการดำเนินการสำรองขอมูลท่ีไซตสำรอง 
1. สำรวจความตองการของระบบหรือขอมูลท่ีจะสำรอง 
2. สำรวจไซตสำรองท่ีเหมาะสม 
3. การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งตางๆ รวมถึงการจัดหามาตรการในการลดความเสี่ยง 
4. การจัดลำดับผลกระทบขององคกร 
5. การจัดทำไซตสำรอง 
6. การจัดทำแผนกูคืน 
7. การวางแผน การแตงตั้งคณะทำงาน ลำดับการทำงานหลังระบบไดรับความเสียหาย 
8. การฝกอบรมใหแกบุคลากร เพ่ือรับทราบหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมทางดานเทคนิค 
9. การทดสอบแผนกูคืน อาจทดสอบกับระบบจำลองกอนการทดสอบกับระบบจริง และควรทดสอบอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 
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9. การติดตามและรายงานผล  
กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการหรือการตรวจสอบ ใหผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and Communication Technology) ทราบ เพ่ือนำเสนอ

รายงานสรุปให CEO หรือ CIO เปนประจำทุกเดือน และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันที  

ท่ีสามารถดำเนินการไดในทุกกรณีตามท่ีระบุไว เพ่ือท่ีจะนำมาปรับปรุงพัฒนาแผนรับสถานการณฉุกเฉินและแผน

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใชงานไดทันทวงทีในกรณีท่ีเกิด

ภัยพิบัติตอไป 
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รายชื่อคณะทำงานและเบอรโทรศัพทติดตอ 
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รายชื่อคณะทำงานและเบอรโทรศัพทติดตอ ดังตอไปนี้ 

1. ระดับนโยบาย  
 รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับ ดูแล  

ควบคุม ตรวจสอบ เจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ไดแก 
1) อธิบดีกรมประมง (Chief Executive Officer : CEO) 

2) รองอธิบดีกรมประมง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดบักรม กรมประมง 

(Department Chief Information Officer : DCIO) 

3) ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director of Information and 

Communication Technology) 

2. ระดับปฏบัิติ    
2.1 คณะบริหารจัดการการกูคืนระบบ   

มีหนาท่ีหลักในการจัดการและประสานงานการกูคืนตางๆ  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางกมลลักษณ  สรางเอ่ียม เบอรโทรศัพทติดตอ    061-549-9836  
นายอนุชา  ขันธสุวรรณ  เบอรโทรศัพทติดตอ  081-278-4873 
นายดำรงค เกิดกิจ  เบอรโทรศัพทติดตอ  087-700-3090 
นางชลธิชา สันติภาตะนนัท เบอรโทรศัพทติดตอ  081-710-1522 
นางสาวนิตยา  วุฒิเจริญมงคล เบอรโทรศัพทติดตอ  081-623-4791 

2.2 คณะกูคืนเครือขาย   
มีหนาท่ีดูแลกูคืนใหเครือขายกลับมาใชงานไดปกติ 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   
มีหนาท่ีติดตั้ง กูคืนระบบงานและฐานขอมูลใหพรอมใชงาน  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์  เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นายนภัส โสมวด ี  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   
มีหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความความเสียหายท้ังดาน Hardware และ Software พรอม

ท้ังจัดทำรายงานความเสียหาย เพ่ือเตรียมจัดหาอุปกรณมาทดแทน ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นางกมลลักษณ  สรางเอ่ียม 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 คณะอาคารสถานท่ี   
มีหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับไซตสำรอง รวมถึงระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร แอร  

ใหพรอมใชงาน  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายอรรถชัย อินทรทรพัย  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
นายมารตุ 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 คณะการจัดการท่ัวไป   
มีหนาท่ีประสานงานชวยเหลือคณะอ่ืนๆ 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 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีจากไฟไหมหองควบคุมระบบเครือขาย และหองปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  
มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตน ควบคุมการดำเนินงานในการดับเพลิง โดยใชอุปกรณท่ีศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดหาไว ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี   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 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีไฟดับ / หมอไฟระเบิด   
มีหนาท่ีในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะตองดำเนินการสำรองขอมูล    

ท่ีสำคัญจากเครื่องสำรองไฟท่ียังสามารถใหพลังงานอยู ผูรับผิดชอบ ไดแก 
นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี   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 คณะแกไขปญหาเบ้ืองตน กรณีน้ำทวม/น้ำรั่วซึม หองควบคุมระบบเครือขาย   
มีหนาท่ีในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอระบบเครือขาย โดยตองปดระบบท่ีจะเกิด

ผลกระทบจากการเกิดน้ำทวมลงทุกระบบ สูบน้ำออกจากหองควบคุมระบบฯ และตรวจสอบการรั่วซึม 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายนภัส โสมวด ี   เบอรโทรศัพทติดตอ   099-525-6977 
นายไพศาล ผลสงา  เบอรโทรศัพทติดตอ    099-619-1692 
นายทรงสณัฑ 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    
มีหนาท่ีกูคืนระบบใหทำงานไดปกติ รวมท้ังหาสาเหตุและอุดชองโหวระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ 

ไดแก 
 นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นายนภัส โสมวด ี   เบอรโทรศัพทติดตอ   099-525-6977 
นายไพศาล ผลสงา  เบอรโทรศัพทติดตอ    099-619-1692 
นางสาวสายรุง เวียงสีมา  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-803-6993 
นายอรรถชยั 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)    
มีหนาท่ีสำรองและกูคืนขอมูล เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับขอมูล และฟนฟูระบบ/ขอมูล

จากความเสียหายใหกลับมาใชงานใหมไดทันทีและครบถวนสมบูรณ  ผูรับผิดชอบ ไดแก 
 นางสาวนันทิยา  พูลสวัสดิ์ เบอรโทรศัพทติดตอ    061-469-6294 
นายประพัทธ  ประณิธานนท เบอรโทรศัพทติดตอ    086-616-6912 
นางสาวปารว ี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 คณะแกไขปญหาเนือ่งจากแผนดินไหว    
มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากแผนดินไหว  แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา เพ่ือผูบังคับบัญชา

ดำเนินการประกาศสั่งการตามแผนท่ีเตรียมไว และแจงเจาหนาท่ีไฟฟาในพ้ืนท่ีดำเนินการหยุดปลอยกระแสไฟฟา
เพ่ือปองกัน เหตุเพลิงไหม และหลังจากเหตุแผนดินไหวสงบลงใหตรวจสอบผูประสบภัย อาคารท่ีเสียหาย แจง
ความเสียหายแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการตอไป 
ผูรับผิดชอบ ไดแก 

นายประพันธ  อุนสกุลวงศ เบอรโทรศัพทติดตอ    097-068-0041 
นายนภัส โสมวด ี   เบอรโทรศัพทติดตอ   099-525-6977 
นายนภัทร  โสภณ  เบอรโทรศัพทติดตอ 084-011-6933 
นายทรงสณัฑ  สรุเสน  เบอรโทรศัพทติดตอ   092-853-0731 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสขุ  เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ  เบอรโทรศัพทติดตอ    087-410-3472 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-044-1123 

2.13 คณะแกไขปญหาเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล 
มีหนาท่ีแกไขปญหาเบื้องตนเนื่องจากเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล แจงเหตุตอผูบังคับบัญชา 

เพ่ือผูบังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามแผนท่ีเตรียมไว เม่ือการชุมนุมประทวงและกอจลาจลสิ้นสุดลง ใหเจาหนาท่ี
รับผิดชอบสำรวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด แลวรายงานแกผูควบคุมและผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการตอไป 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 
นายอรรถชยั อินทรทรพัย  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-663-0700 
นายมารุต ปญจพรอุดมลาภ เบอรโทรศัพทติดตอ   087-570-7505 
นายอภสิิทธิ์  ขำศิริ  เบอรโทรศัพทติดตอ   086-772-5332 
นายธนัญชัย  ประเสริฐสขุ  เบอรโทรศัพทติดตอ    089-008-7784 
นายยวนยุท  หงษชุมแพ  เบอรโทรศัพทติดตอ    087-410-3472 
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข  เบอรโทรศัพทติดตอ   080-044-1123 
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ภาคผนวก 2 
 
 

เบอรโทรศัพทหนวยงานแจงเหตุฉุกเฉิน 
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เบอรโทรศัพทหนวยงานแจงเหตุฉุกเฉิน พ้ืนท่ีใกลเคียงกรมประมง 
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 
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธนิ     โทร. 0-2512-2447-9 
สำนักงานเขตบางเขน      โทร. 0-2521-0932 
สำนักงานเขตจตุจักร      โทร. 0-2513-3444 
การประปานครหลวง      โทร. 1125 
การประปาสวนภูมิภาค      โทร. 1662 
ชลประทานบริการประชาชน     โทร. 1460  

สายดวนแจงเหตฉุุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย 
ศูนยประชาบด ี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 
สายดวนตำรวจทองเท่ียว      โทร. 1155 
ศูนยปราบปรามการโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต  โทร. 1192 
อุบตัิเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ    โทร. 1196 
สายดวนกรมเจาทา, เหตุดวนทางน้ำ    โทร. 1199 
กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051 
กรมควบคุมมลพิษ      โทร. 1650 
ศูนยสนับสนุนการปฏบิัติการฉุกเฉินสารเคมี   โทร. 02-298-2387, 086-130-2386 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    โทร. 1784 
กองปราบปราม       โทร. 1195 
ตำรวจทางหลวง       โทร. 1193 
สายดวนกรมทางหลวง      โทร. 1586 
ตำรวจทองเท่ียว       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 
ศูนยควบคุมและสัง่การจราจร     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 
ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน    โทร. 1111 
ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 1579 
ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด (สำนักงานตำรวจแหงชาติ)  โทร. 1688 
ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี    โทร. 0-2282-3892 
สายดวนสทิธบิัตรทอง      โทร. 1330 
สายดวนผูบริโภคกับ อย.      โทร. 1556 
สายดวนรองทุกข สคบ.      โทร. 1166 

หนวยงานดานการดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (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 
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