2

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

สารบัญ
หน้า
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ปญ
ั หาความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การประเมินสถานการณ์และกาหนดระดับความรุนแรง
ขั้นตอนและแนวทางการป้องกันเบื้องต้น
การเตรียมความพร้อม
การกาหนดหน้าที่และผู้รบั ผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผังกระบวนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติ
แผนการกู้คืนข้อมูล
การติดตามและรายงานผล

4
5
5
5-7
7-12
13-16
17-26
27-28
29

4

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
ข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบ
ทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์เครือข่ายได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น จึงได้จัดทาแผน
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) เพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร
2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
ขอบเขตการดาเนินงาน
แผนรับ มื อ สถานการณ์ฉุก เฉินจากภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)
ที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม จัดทาขึ้นสาหรับ เป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
2. ขั้นตอนและแนวทางการป้องกันเบื้องต้น
3. การเตรียมความพร้อม
4. การกาหนดหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. ผังกระบวนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติ
6. แผนการกู้คืนข้อมูล
7. การติดตามและรายงานผล
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1. การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
1.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมฯ จาแนกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
ภัยพิบัติจากภายนอก
1) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่อสถานที่ตงั้ ของเครื่องแม่ข่าย ได้แก่
ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย การจลาจล ชุมนุมประท้วง แผ่นดินไหว ฯลฯ
2) ระบบเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง
3) การบุกรุกหรือโจมตีระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก เพื่อสร้างความเสียหายหรือ
ทาลายระบบข้อมูล
4) ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง /ไฟฟ้าดับ /ไฟกระชาก
5) ไวรัสคอมพิวเตอร์
ภัยพิบัติจากภายใน
1) ระบบเครือ่ งแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย ถูกทาลาย
2) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในกรมฯ
3) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของกรมฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย
1.2 การประเมินสถานการณ์และกาหนดระดับความรุนแรง
เมื่อกรมฯ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติแล้ว จะทาการประเมินและกาหนดระดับความรุนแรง
ภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ ไม่ปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นามาสรุปเป็นข้อมูล ดังนี้
ระดับความรุนแรง
จัดเรียงลาดับ
(คะแนน
5
คะแนน)
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
ต่อระบบงาน ต่อพันธกิจ ต่อประชาชน
รวม
จัดลาดับ
กรณีไฟไหม้
5
5
5
15
1
กรณีโดนแทรกแซงระบบ
5
4
3
12
2
กรณีไฟฟ้าดับ
5
3
2
10
3
กรณีแผ่นดินไหว
3
2
3
8
4
กรณีจลาจล การชุมนุม /
2
2
3
7
5
เหตุการณ์ความไม่สงบ
2.ขั้นตอนและแนวทางการป้องกันเบื้องต้น
2.1 การประกาศใช้แผน
กรมส่ง เสริม คุณภาพสิ่ง แวดล้อ ม มี ก ารประกาศใช้ แผนรับ สถานการณ์ฉุก เฉินจากภัยพิบัติร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency ) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่ง ครัด โดยเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมจะทาการแจ้งให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมฯ ทราบ เพื่อพิจารณาประกาศใช้แผนต่อไป
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2.2 กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือผิดปกติในกรมฯ
โดยกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวบรวมเหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้
บุกรุก เพื่อให้สามารถยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สารองเพื่อใช้ในการกู้คนื
ระบบ
2.3 การติดต่อประสานงาน
มีการจัดทาข้อมูลรายชื่อหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้สาหรับการติดต่อทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
กรณีที่มีความจาเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า , สถานีดับเพลิง , สถานีตารวจ เป็นต้น
2.4 การจัดเตรียมอุปกรณ์
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายเกิด
ขัดข้องใช้งานไม่ได้ ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
- แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ ระบบปฏิบัติการของเครือข่าย/ แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
- อุปกรณ์สารองข้อมูลและระบบงานทีส่ าคัญ
- โปรแกรม antivirus
- Driver อุปกรณ์ต่างๆ
- ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ
- อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.5 การสารองข้อมูล
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อข้อมูล เกิดความเสียหาย ถูกทาลายจากไวรัส หรือผู้บุกรุก
แทรกแซง เปลี่ยนแปลงข้อมูล และสามารถนาข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้ โดยกรมฯ มีนโยบายการสารอง
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ และแผนการสารองข้อมูล ดังนี้
1) การสารองข้อมูลเว็บไซต์ และระบบงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2) การสารองข้อมูลเครือข่าย (Configuration)
2.6 การป้องกันและกาจัดไวรัส
มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันและกาจัดไวรัส สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะใน
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้บุกรุกสามารถเข้ามาทาลายระบบได้
2.7 การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กบั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี้
1) กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า – ออก ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย
โดยห้องควบคุมจะมีกุญแจ และ keycard ส่วนกลางเพียง 1 ชุดเท่านั้น กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการเข้าไปใน
ห้องควบคุม ต้องลงชื่อเบิกกุญแจ และ keycard ในสมุดควบคุมการเข้า – ออก ห้ามบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่าย หากจาเป็น ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้รับผิดชอบพาเข้าไป ในห้องควบคุมมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2) มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบ
เครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยก าหนดให้
Firewall ควบคุมการเข้า-ออก หรือการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ในระบบเครือข่าย และเปิดใช้งานตลอดเวลา
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3) มี ก ารติดตั้ง IPS (Intrusion Prevention System) เพื่อให้ตรวจสอบการบุก รุกโดยจะท างาน
คล้ายๆกับ IDS แต่จะมีคุณสมบัติพิเศษในการจู่โจมกลับหรือหยุดยั้งผู้บุกรุกได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จาเป็นต้ อง
อาศัยโปรแกรมหรือ Hardware ตัวอื่นๆ
4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทาการตรวจสอบการใช้งานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมฯ
เพื่อตรวจสอบการใช้งานบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการ
เรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุและหาวิธีการป้องกันต่อไป
5) การดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
และพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดหาระบบบริหาร
จัดเก็บข้อมูล Log (Central Log Management) เพื่อตรวจสอบ ติดตามการวิเคราะห์ (Log File) และการเฝ้า
ระวังในครือข่าย (Network Monitoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
2.8 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น กรณีเกิดแผ่นดินไหว จลาจล ชุมนุมประท้วง
มีการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์และเครื่องมือทีจ่ าเป็นในกรณีเกิดแผ่นไหว โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1) เตรียมอุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงแหล่งที่เก็บ
2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน
3) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกาหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน
2.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้กาหนดแนวทาง ดังนี้
1) ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ซึ่งมีระยะเวลาการสารองไฟฟ้าได้ประมาณ 120 นาที
2) ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator)
3) เปิดเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และบารุงรักษา
เครื่องสารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รบี บันทึกข้อมูลทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
3. การเตรียมความพร้อม
3.1 การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการแทรกแซงเว็บไซต์
เมื่อเกิดเหตุโจมตี บุกรุก ผ่านทางเว็บไซต์ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) สกั ดกั้ นการเข้าถึง เครื่องให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของข้อมู ล ด้วยการถอดสาย
Network ออกจากเครื่อง
2) ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบ
3) ตรวจสอบ Log File หรือ แฟ้มกิจกรรมของระบบ เพื่อดูพฤติกรรมที่น่าสงสัย
4) ดาเนินการปิดช่องโหว่บนหน้าเว็บไซต์ โดยให้คานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
- การตรวจสอบการป้อนข้อมูล
- SQL Injection
- XSS (Cross Site Scripting)
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5) หากไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้โดยเร็ว ให้ทาการปิดการใช้งานในส่วนที่เกิดปัญหาก่อนปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรุ่นล่าสุดที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
แผนปฏิบัติกรณีเกิดการแทรกแซงเว็บไซต์
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ทาการซ้อมปฏิบัติตามแผนการแทรกแซงเว็บไซต์ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์ว่า เว็บไซต์ www.deqp.go.th ถูกแทรกแซงเปลี่ยน
หน้าเว็บไซต์
2) ทดลองเข้าเว็บไซต์ www.deqp.go.th เพื่อตรวจสอบหน้าเว็บไซต์อีกครัง้
3) หลังจากตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่าหน้าเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลง ให้รีบเก็บหลักฐานโดยการ copy
หน้าเว็บไซต์ไว้
4) ติดต่อ ส านักงานพั ฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อแจ้งเหตุและดาเนินการตัดการเชื่อมต่อ จาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั่วคราวเพื่อดาเนินการแก้ไข
5) ตรวจสอบหาร่องรอยการเข้าโจมตี ตรวจสอบ log เพื่อหา IP ที่เข้าเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
6) แก้ไขข้อบกพร่อง ช่องโหว่ทางเครือข่าย ที่เป็นสาเหตุให้ถูกโจมตี เปลี่ยน Password การเข้าใช้
เครื่องแม่ข่ายหากจาเป็น
7) เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์กลับเป็นแบบเดิมพร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้ากับเครื่องให้บริการ
เว็บไซต์ เปิดการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานเครื่องแม่ข่ายได้ตามปกติ
8) กรณีเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้นาหลักฐานที่ได้ทงั้ หมดเข้าแจ้งความกับตารวจ
3.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากกรณีไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก
กาหนดแนวทางการดาเนินการเบือ้ งต้นเพื่อลดปัญหาความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศฯ ดังนี้
1) เปิดเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันความเสียหายที่ อาจ
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการสารองไฟฟ้าโดยประมาณ 120 นาที
2) ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator)
3) เปิดเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ตลอดระยะเวลาในการใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ บารุงรักษา
เครื่องสารองไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเสมอ
4) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รีบทาการบันทึกขอมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ
5) กาหนดให้มกี ารสารองฐานข้อมูล และระบบงานต่าง ๆ ทุก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย
3.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว
เตรี ย มความพร้ อ ม โดยติ ด ตามสถานการณ์ รวบรวมข่ า วสารข้ อ มู ล ประเมิ น สถานการณ์ จ าก
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ติดตามข้อ มู ลข่าวเตือ นภัยแผ่นดินไหว ข้อมู ล พื้นที่ เสี่ยงภัย ข้อมู ล สถานการณ์สาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์/
แอปพลิเ คชั่น ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิท ยา ศูนย์เ ตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย
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2) การเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่อพยพ
- ประสานการเตรียมงานกั บ หน่วยกู้ ภัยเพื่อเตรียมการในการป้ องกั นและบรรเทาภัยจาก
แผ่นดินไหว
- ประสานการเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
- สารวจสถานที่อพยพที่ปลอดภัยพร้อมอานวยความสะดวก อาหาร และน้าดื่ม สาหรับบุคลากร
ขององค์กร
- จัดเตรียมยานพาหนะเพือ่ การอพยพผู้ประสบภัยและการขนส่งสิ่งของที่จาเป็นต่าง ๆ
3) การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร เมื่อมีอาคารที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่
ถูกต้องตามแบบแปลนแผนผัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคารต้องดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ให้ดาเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4) อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร
3.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล
เพื่ อ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมู ล ประเมิ นสถานการณ์จากการชุม นุมประท้วงและ
ก่อจลาจล
1) ดาเนินการค้นหาข่าวจากแหล่ง ข่าวต่าง ๆ เช่น ตารวจ นัก ข่าว โทรทั ศน์ วิท ยุ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) จัดเตรียมกาลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพือ่ รักษาความปลอดภัย
3.5 เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยให้กับระบบระบบเครือข่าย
ติดตั้งโปรแกรมสาหรับติดตามการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
(Solar Winds Network Monitoring) โดยอาศั ย โปรโตคอล SNMP เพื่ อ ตรวจสอบสถานะของอุ ป กรณ์
เครือข่ายในระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถที่จะพบปัญหาหรือตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
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การใช้งานโดยทั่วไป
สาหรับผู้ใช้งานเครือข่าย
1.จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ง านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทัก ษะ
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความตระหนักในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยกาหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม หมวด ๔ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน 1
ข้อ 1 1 ผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานหรือห้ามใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ 2 1 ผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ข้ อ 3 1 ผู้ ใ ช้ ง าน ก าหนดหรือ ใช้ ง านรหัส ผ่า นโดยปฏิ บัติ (แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การตั้ ง และใช้ง าน
รหัสผ่าน)
ข้อ 4 1 ผู้ใช้งาน ตรวจสอบและป้องกันไวรัสโดยปฏิบัติ (แนวปฏิบัติสาหรับการป้องกันไวรัส)
ข้อ 5 1 ผู้ใช้งาน ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมย การสูญหาย หรื อการเสียหายของ
ข้อมูล เอกสาร คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมฯ
ข้อ 6 1 ผู้ใช้งาน ป้องกันอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิว เตอร์แบบพกพาซึ่งสินทรัพย์เป็นของกรมฯ (แนว
ปฏิบัติสาหรับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)
ข้อ 7 1 ผู้ใช้งาน ใช้ระบบงานของกรมฯ
ข้อ 8 1 ผู้ใช้งาน ทาบันทึกข้อความขอใช้งาน VPN เพื่อขออนุมัติจาก ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมสาหรับการเข้าถึงระบบงานของกรมฯ จากระยะไกล โดยต้องแสดงเหตุผลหรือความจาเป็นในการ
ใช้งาน พร้อมระบุระยะเวลาการใช้งานตามที่ต้องการ (แนวปฏิบัติในการเข้าถึงระบบงานจากระยะไกล)
ข้อ 9 1 ผู้ใช้งาน ห้ามใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายของกรมฯ ใน
ลั ก ษณะที่ ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ (แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การป้ อ งกั น การใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศผิ ด
วัตถุประสงค์)
ข้อ 10 1 ผู้ใช้งาน ใช้ระบบงานอีเมล์
ข้อ 11 1 ในการจัดการกับข้อมูลของกรมฯ ตามชั้นความลับ ผู้ใช้งานข้อมูล ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
การบริหารจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ที่กรมฯ ได้กาหนดไว้
ข้อ 12 1 เมื่อผู้ใช้งานพบเหตุการณ์หรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัย ให้รีบแจ้งไปยังกลุ่มระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมโดยทันทีที่พบเห็น
ข้อ 13 1 ผู้บังคับบัญชา ต้องดาเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่ลาออกก่อนวันที่มา
ปฏิบัติงานวันสุดท้ายเพื่อดูว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากเกิดการชารุดหรือเสียหาย
ให้
ตรวจสอบว่าเป็นการเสียหายตามสภาพการใช้งานหรือไม่ หากเป็นการชารุดหรือเสียหายโดยประมาทหรือ
เลินเล่อ ให้แจ้งหน่วยงานพัสดุเพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป

1 หมวด 4 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
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การใช้งานเครือข่าย
สาหรับผู้ดูแลระบบ กาหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมวด 6 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความั่นคงปลอดภัย
ของเครือข่าย 2
1) ข้อ 34 2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ต้องบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายของ
กรมฯ
2) ข้อ 35 2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ กาหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการใช้งาน
VPN เพื่อเข้าถึงระบบงานของกรมฯ จากระยะไกล (แนวปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการการเข้าถึงเครือข่าย
จากระยะไกล)
3) ข้อ 36 2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน
กรมฯ
สาหรับผู้ใช้งาน กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในกรมฯ โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสจะทาการสแกนข้อมูลที่มีการรับ – ส่ง
ผ่านเครือข่ายก่อนมีการใช้งาน โดยแจ้งให้ผู้ใช้งานปฎิบัติดังนี้
1) ไม่ควรเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ไม่ควรเปิดการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องแบบ Full Control
3) ควรตรวจสอบข้อมูลทีร่ ับ – ส่ง มาจากระบบเครือข่าย
4) ไม่ควรทาการ Download ข้อมูลใดๆ จากเครือข่ายภายนอก
3.6 การเตรียมความพร้อมในการดาเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัส
1) ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัส โดยติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายทุกเครื่องภายในกรมฯ อย่างเพียงพอ และได้ต่ออายุลิขสิทธิ์ของโปรแกรมทุกปี
2) ดาเนินการปรับปรุงรุ่นของโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3) ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของไวรัสอย่างสม่าเสมอ
4) โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสที่ใช้งานอยู่ต้องมีการตรวจสอบแบบทันทีทันใด
5) โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสที่ ใช้งานอยู่ มีความสามารถในการตรวจสอบการ การโจมตีจาก
ไวรัสในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบเมื่อเข้าใช้งานแฟ้มข้อมูล, ตรวจสอบเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรมดูเว็บไซต์
และตรวจสอบเมื่อมีการใช้งาน E-mail

2 หมวด 6 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
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3.7 การเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติกรณีเกิดไฟไหม้/การทดสอบแผนปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ ห้อง Server
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัยประจาปี
ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ห้อง Server ให้ปฏิบัติดังนี้
1) เมื่อได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ ในกรณีปฏิบัติงานอยู่ในห้อง Server ควรรีบออกจากห้อง Server และลง
จากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุด และไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก
2) ในกรณีอพยพออกจากห้อง Server ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรืออังใกล้ๆ ประตู ถ้ามีความร้อน
สูง แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ๆ
3) ให้หนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายใน
อาคารเป็นเหมือนช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ้น และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันไดไม่ได้ ให้ลง
ทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกโรยตัวลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูกที่นอน
รองรับ
4) ห้ามใช้ลิฟต์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ทาให้ลิฟต์ค้าง จะทาให้ด้านในของตัวลิฟต์ไม่มี
อากาศ
5) หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ามาคลุมตัว และปิดจมูกป้องกันการสาลักควัน
แล้วหมอบคลานเนื่องจากอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง (เหนือพื้น)
6) ห้ามหนีไฟเข้าไปหลบในห้อ งต่างๆ ที่ เ ป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้องน้า ที่ แม้ ในช่วงแรกจะ
ปลอดภัย แต่เมื่อไฟลุกลาม น้าที่อยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอสาหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ามี
ความร้อนสูงขึ้นจนสามารถลวกให้เสียชีวิตได้ สิ่งสาคัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคีภัย คือ การมีสติเป็น
อันดับแรก เพราะจะทาให้เจ้าหน้าที่กรมฯ สามารถหนีเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมฯ
อยู่ในเขตพื้นที่ของสถานีดับเพลิงดุสิต 41/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
การทดสอบแผนปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ ห้อง Server
1) หลังได้ยินกริง่ สัญญาเพลิงไหม้ดังขึ้น รีบตรวจสอบที่มาของกริง่ สัญญา
2) เจ้าหน้าทีร่ ีบออกจากห้อง Sever ตามผู้นาถือธงไป
3) เจ้าหน้าทีท่ ุกคนรีบวิ่งไปทางบันไดหนีไฟและลงบันได
4) ผู้นาตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ตกค้าง และลงบันไดเป็นคนสุดท้าย เมื่อทุกลงมารวมตัวกันบริเวณ
ชั้นล่างของอาคาร เริ่มทาการตรวจนับเจ้าหน้าที่แต่ละกอง หลังตรวจนับเจ้าหน้าที่และแจ้งจานวนเรียบร้อย
เป็นอันเสร็จขั้นตอนการซ้อมหนีไฟ
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4. การกาหนดหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
จัดเตรียมทีมงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ระดับนโยบาย
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ให้คาเสนอแนะ คาปรึกษา ตลอดจนติดตาม กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 ระดับปฏิบัติ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเครือข่ าย อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษา ทบทวน วางแผน
ติดตาม และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งทีมงาน ดังนี้
ทีมกู้คืนระบบ ทาหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงานการกู้คืนระบบต่างๆ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายวิทยา ขาศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 089-7803040
นายโชคดี มั่นคง
เบอร์โทรศัพท์ 082-4214093
นางสาวไพลิน พันธุ์แน่น
เบอร์โทรศัพท์ 089-6823335
ทีมกู้คืนเครือข่าย ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการ ประสานงานการกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายอรุณ ทรัพย์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 089-4861446
นางสาวอรอุมา กลางประพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-3588256
ทีมกู้คืนระบบปฏิบัตกิ าร ทาหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายอภิศักดิ์ วัฒนพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 086-3726808
นายธนธร พุ่มกลิ่น
เบอร์โทรศัพท์ 094-4896978
นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 089-6395939
ทีมแก้ไขกรณีถูกแทรกแซงระบบ ทาหน้าที่ค้นหาสาเหตุและวิธีอุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย และ
แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายอภิศักดิ์ วัฒนพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 086-3726808
นายโชคดี มั่นคง
เบอร์โทรศัพท์ 082-4214093
นางสาวไพลิน พันธุ์แน่น
เบอร์โทรศัพท์ 089-6823335
ที ม ประเมิ นความเสีย หาย ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ความเสีย หายและให้ข้ อมู ล ความเสียหายทั้ ง ด้าน
Hardware และ Software เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายธนธร พุ่มกลิ่น
เบอร์โทรศัพท์ 094-4896978
นางสาวหฤทัย ศักดิ์ลลี ากุล
เบอร์โทรศัพท์ 095-5959224
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4.3 ระดับปฎิบัติ ด้านอาคารสถานที่ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่ควบคุม
ประสานงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จัดเตรียมสถานที่สาหรับ ปฏิบัติงานสารอง ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร
ระบบปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และการจลาจลต่างๆ
นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 084-4839383
นายชรินทร์ เดชโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 086-7658694
นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
เบอร์โทรศัพท์ 090-2280601
นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-9642496
ทีมแก้ไขกรณีเกิดไฟไหม้ (ห้องควบคุมระบบ) ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงาน ดาเนินการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ควบคุมการดาเนินงานในการดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมได้จัดหาไว้
นายอรุณ ทรัพย์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 089-4861446
นายสยาม วงศ์ศรีธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 083-9253352
นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 084-4839383
นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-9642496
ทีมแก้ไขกรณีไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก (ห้องควบคุมระบบ) ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงาน ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จัดหาระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบและอุปกรณ์เครือข่าย
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายอรุณ ทรัพย์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 089-4861446
นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
เบอร์โทรศัพท์ 090-2280601
นางสาวศณารัตน์ มุสิกวัตร์
เบอร์โทรศัพท์ 062-6696461
นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-9642496
ทีมแก้ไขกรณีแผ่นดินไหว ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงานตามคาสั่งการ ตรวจสอบ รายงานผลต่อ
ผู้ควบคุมและผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมทราบ
นายธนาพันธ์ สุกสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7014843
นายธนกฤต จันทร์ขา
เบอร์โทรศัพท์ 099-4050599
นางสาววรรณภา ตันติวิศาลเกษตรเบอร์โทรศัพท์ 089-6395939
นางสาวหฤทัย ศักดิ์ลลี ากุล
เบอร์โทรศัพท์ 095-5959224
ทีมแก้ไขกรณีเกิดการจลาจล ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงานตามคาสั่งการ ตรวจสอบ รายงานผลต่อ
ผู้ควบคุมและผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมทราบ
นายชรินทร์ เดชโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 086-7658694
นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 084-4839383
นางสาวจิรพรรณ ปล้องมาก
เบอร์โทรศัพท์ 082-2993396
นายสยาม วงศ์ศรีธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 083-9253352
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4.4 ระดับปฏิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษา ทบทวน วางแผน
ติดตาม และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งทีมงาน ดังนี้
ทีมกู้คืนระบบ ทาหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงานการกู้ คืนระบบต่างๆ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายพีระพงษ์ สุนทรเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4062851
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมกู้คืนเครือข่าย ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการ ประสานงานการกูค้ ืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายพีระพงษ์ สุนทรเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4062851
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมกู้คืนระบบปฏิบัติการ ทาหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายพีระพงษ์ สุนทรเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4062851
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมแก้ไขกรณีถูกแทรกแซงระบบ ทาหน้าที่ค้นหาสาเหตุและวิธีอุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย และ
แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายพีระพงษ์ สุนทรเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4062851
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีม ประเมิ นความเสี ย หาย ท าหน้าที่ ป ระเมิ นความเสียหายและให้ข้อมู ล ความเสียหายทั้ ง ด้าน
Hardware และ Software เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายพีระพงษ์ สุนทรเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4062851
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
4.5 ระดับปฏิบัติ ด้า นอาคารสถานที่ อาคารศูนย์ วิจัย และฝึกอบรมด้า นสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่
ควบคุม ประสานงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จัดเตรียมสถานที่สาหรับปฏิบัติงานสารอง ระบบไฟฟ้า ระบบการ
สื่อสาร ระบบปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และการจลาจลต่างๆ
นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ เบอร์โทรศัพท์ 062-5905553
นายบัญชา พันธุลี
เบอร์โทรศัพท์ 096-88-8012
นายชัชชัย โอมแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 084-1223143
นายโอภาส งามพริง้
เบอร์โทรศัพท์ 089-5194602
นายอุดร แสนเกษม
เบอร์โทรศัพท์ 081-2537311
นายไพโรจน์ ไทยลี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3429010
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ทีมแก้ไขกรณีเกิดไฟไหม้ (ห้องควบคุมระบบ) ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงาน ดาเนินการแก้ ไข
ปัญหาเบื้องต้น ควบคุมการดาเนินงานในการดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ได้จัดหาไว้
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายชัชชัย โอมแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 084-1223143
นายไพโรจน์ ไทยลี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3429010
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมแก้ไขกรณีไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก (ห้องควบคุมระบบ) ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงาน ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จัดหาระบบป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบและอุปกรณ์เครือข่าย
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายโอภาส งามพริง้
เบอร์โทรศัพท์ 089-5194602
นายอุดร แสนเกษม
เบอร์โทรศัพท์ 081-2537311
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมแก้ไขกรณีแผ่นดินไหว ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงานตามคาสั่งการ ตรวจสอบ รายงานผลต่อ
ผู้ควบคุมและผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อมทราบ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 062-5954000
นายบัญชา พันธุลี
เบอร์โทรศัพท์ 096-8898012
นายไพโรจน์ ไทยลี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3429010
นายบรรดิษฐ์ สารีบญ
ุ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9653740
ทีมแก้ไขกรณีเกิดการจลาจล ทาหน้าที่แจ้งเหตุ ประสานงานตามคาสั่งการ ตรวจสอบ รายงานผล
ต่อผู้ควบคุมและผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อมทราบ
นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ เบอร์โทรศัพท์ 062-5905553
นายบัญชา พันธุลี
เบอร์โทรศัพท์ 096-8898012
นายชัชชัย โอมแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 084-1223143
นายโอภาส งามพริง้
เบอร์โทรศัพท์ 089-5194602
นายอุดร แสนเกษม
เบอร์โทรศัพท์ 081-2537311
นายไพโรจน์ ไทยลี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3429010
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5. ผังกระบวนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีไฟไหม้ (ห้องควบคุมระบบ)

เจ้าหน้าที่พบเหตุไฟไหม้

แจ้ง ผอ.ศสท./แจ้งคณะดับเพลิง

ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง

พิจารณาว่า
ดับเพลิงได้หรือไม่

ปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับเหตุดับเพลิง/แจ้งสถานี
ดับเพลิงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กาหนดไว้

ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร

ผู้รับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์สารองข้อมูล/อุปกรณ์
เครือข่าย(บางส่วน) ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย
รายงาน ผอ.ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมทราบ

จบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีไฟฟ้าดับ /ไฟกระชาก/หม้อไฟระเบิด

ไฟดับ/ไฟกระชาก

Auto Transfer switch
(ATS)
Generator
F-6E2
(Breaker)

ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS

ไฟฟ้าดับเกิน
8 ชม.

ไม่ใช่

เปิด Server/อุปกรณ์เครือข่าย

ใช่
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดูแลห้อง Server

สารองข้อมูล

ปิด Server/อุปกรณ์เครือข่าย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงาน ผอ.ศสท.

จบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีโดนแทรกแซงระบบ

ตรวจพบภัยคุกคาม

แจ้ง ผอ.ศสท./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบ/วิเคราะห์เหตุการณ์

ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจะระบบเครือข่าย

วิเคราะห์ Log File/เส้นทางเครือข่าย ติดตามเส้นทางผู้
บุกรุก เพื่อหาช่องโหว่

อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย Update Patch

กู้คืนระบบเครือข่าย

สถานการณ์
กลับคืนเป็นปกติ

ไม่ใช่

ใช่
ประเมินความเสียหาย

รายงาน ผอ. ศสท.

จบ
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ขั้นตอนการปฎิบัติงาน กรณีเกิดจลาจล

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์

สถานการณ์ไม่
รุนแรง/ปฏิบัติงานได้

ไม่ใช่
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ผอ.ศสท.

จัดหาศูนย์ปฎิบัติงานสารอง

ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร/ขนย้ายอุปกรณ์/
ข้อมูล/เอกสารที่จาเป็นออกจากพื้นที่

สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ

รายงานผอ.ศสท.

จบ

ใช่
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ขั้นตอนการปฎิบัติงาน กรณีเกิดแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหว

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง

สถานการณ์รุนแรง/
ปฏิบัติงานไม่ได้

ใช่
ประกาศอพยพคนออกจากอาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกัน
เหตุไฟไหม้

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

กู้คืนระบบที่เสียหาย

สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ/รายงานผอ.ศสท.

จบ

ไม่ใช่
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6. ผังกระบวนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน กรณีไฟไหม้ (ห้องควบคุม)

เจ้าหน้าที่พบเหตุเพลิงไฟไหม้

แจ้ง ผอ.ศวฝ./แจ้งคณะดับเพลิง

ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง

พิจารณาว่า
ดับเพลิงได้หรือไม่

ปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับเหตุดับเพลิง/แจ้งสถานี
ดับเพลิงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กาหนดไว้
ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร

ผู้รบั ผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์สารองข้อมูล/อุปกรณ์
เครือข่าย (บางส่วน) ไปยังสถานที่ทปี่ ลอดภัย
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงาน ผอ.ศวฝ. ทราบ

จบ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน กรณีไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก/หม้อแปลงระเบิด

ไฟดับ/ไฟกระชาก

Auto Transfer Switch (ATS)

Generator

Generator
Panel L4
(Breaker)
ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

ไฟฟ้าดับเกิน 8 ชม.

ไม่ใช่

เปิด Server/อุปกรณ์เครือข่าย

ใช่
แจ้งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ/
ผู้ดูแลห้อง Server

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงาน ผอ.ศวฝ.
สารองข้อมูล
จบ
ปิด server/อุปกรณ์เครือข่าย
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านกรณีโดนแทรกแซงระบบ

ตรวจพบภัยคุกคาม

แจ้ง ผอ.ศวฝ./เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบ

ตรวจสอบ/วิเคราะห์
ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มปี ัญหาออกจากระบบเครือข่าย
ตรวจไม่พบ

วิเคราะห์ Log File/เส้นทางเครือข่าย ติดตามเส้นทาง
ผู้บุกรุก เพือ่ หาช่องโหว่

ขอความช่วยเหลือจาก ศสท.

ตรวจพบ
อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย Update Patch
กู้คืนระบบเครือข่าย

สถานการณ์กลับคืนปกติ
ใช่
ประเมินความเสียหาย

รายงาน ผอ.ศวฝ.

จบ

ไม่ใช่
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน กรณีเกิดจลาจล

เจ้าหน้าที่รบั แจ้งเหตุ

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์

สถานการณ์ไม่รุนแรง/
ปฏิบัติงานได้
ดับเพลิงได้หรือไม่
ไม่ใช่
แจ้งเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง/ผอ.ศวฝ.

จัดหาศูนย์ปฏิบัตงิ านสารอง

ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร
ขนย้ายอุปกรณ์/ข้อมูล/เอกสารทีจ่ าเป็นออกจากพื้นที่
สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ

รายงาน ผอ.ศวฝ. ทราบ

จบ

ใช่
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน กรณีเกิดเกิดแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่รบั แจ้งเหตุ

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์

สถานการณ์ไม่รุนแรง/
ปฏิบัติงานไม่ได้
ดับเพลิงได้หรือไม่
ใช่
ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร

เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า
ป้องกันเหตุไฟไหม้
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

กู้คืนระบบทีเ่ สียหาย

รายงาน ผอ.ศวฝ. ทราบ

จบ

ไม่ใช่
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7. แผนการกู้คืนข้อมูล
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาให้เครื่องแม่ข่ายเสียหายไม่อาจใช้งานต่อไปได้ จาเป็นต้องมีการสารองข้อมูล
(Backup) ข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายไว้ โดยมีแผนปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ทาการสารองข้อมูลเครือข่าย (Configuration) เป็นประจาทุกเดือน
7.2 สารองฐานข้อมูล
ดาเนินการเขียนสคริปต์สารองข้อมูล (Full Backup) และบีบอัดไฟล์ฐานข้อมูลไว้เพื่อประหยัดพื้นที่
และเวลาในการจัดเก็บรวมถึงการโอนถ่ายข้อมูล ดังภาพที่ 1 โดยจะสารองข้อมูลไว้ทุก ๆ วัน เวลา 22:30 น.

ภาพที่ 1 Task Schedule สาหรับสารองฐานข้อมูล
7.3 สารองข้อมูลเว็บไซต์
ติดตั้งและคอนฟิกฟรีซอฟต์แวร์ (FTP Server) เพื่อใช้สาหรับโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายที่
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และเครื่องแม่ข่ายที่สานักงานกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเครื่องแม่ข่ายที่ สรอ. จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ และส่วนเครื่องที่สานักงานกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นไคลเอนต์ โดยที่เครื่องแม่ข่ายที่กรมฯ จะทาหน้าที่สารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ใหม่กว่าหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงจาก สรอ. มาที่กรมทุกวัน เริ่มที่เวลา 01.00 น. โดยชุดสคริปต์จะสารองทั้งข้อมูล Database
และข้อมูลเนื้อหาเว็บ ดังภาพที่ 2 และ 3
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ภาพที่ 2 ชุดสคริปต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดและนากลับคืนฐานข้อมูล

ภาพที่ 3 ชุดสคริปต์สาหรับอัพเดทเนื้อหาข้อมูลเว็บให้ตรงกันระหว่างเครื่องที่ สรอ. และ กรมฯ
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8. การติดตามและรายงานผล
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการหรือการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือ
ภัยพิบัติ ฉุก เฉิน ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส ารสนเทศสิ่ง แวดล้อมทราบ เพื่อนาเสนอรายงานสรุป ให้ผู้บ ริห าร
เทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสูง เพื่ อ ที่ จะนามาปรับปรุง พัฒนาแผนรัก ษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่อไป
แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency) ฉบับนี้ ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานบริหารและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
(ลงชื่อ) ............................................................
(นางสาวสาวิตรี ศรีสุข)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
......………/…………………/……….........
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