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ค าน า 

   ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล
สารสนเทศที่มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารระบบราชการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ จึงได้ จัดท าแผนปูองกันภัย
พิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบ ารุงรักษา ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
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แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

  ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร จ าเป็นต้อง ได้รับการ
ดูแลรั กษา เ พ่ือให้ เกิดความมั่ นคงปลอดภัย  สามารถน า ไปใช้ประโยชน์ต่ อการท า งานได้อย่ า ง                         
มีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัย
จากภายในมากระทบท าให้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์เสียหายได้ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ด าเนินการการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามนโยบายและแผนงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)   ในระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีรวมทั้ง
บริการต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.)   ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงระบบ
เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต อาจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงักการท างาน เนื่องจากสาเหตุภายนอกที่ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงได้จัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินการปูองกันการกู้คืน และการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้  อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
  ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
2. แนวทางการปูองกันและเตรียมการเบื้องต้น 
3. การเตรียมความพร้อม 
4. การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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5. มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
7. ผัง Flowchart  กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
8. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม 
9. การติดตามและรายงานผล 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
1.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ 

   ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  สามารถจ าแนกได้เป็น สองกลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

   ภัยพิบัติจากภายนอก  
ก) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่ออาคารสถานที่ตั้งของ

เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้น อุณหภูมิ แผ่นดินไหว ฯลฯ 
ข) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวมรวมข้อมูล 
ค) ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง 
ง) ระบบกระแสไฟฟูาขัดข้อง / ไฟฟูาดับ 
จ) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล 
ฉ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ภัยพิบัติจากภายใน 
ก) ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
ข) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร 
ค) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
หรือหยุดการท างาน  

1.2  การประเมินสถานการณ์และก าหนดระดับความรุนแรง (Situation assessment)  
   เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติแล้ว จะท า
การประเมินและก าหนดระดับความรุนแรง ภัยพิบัติ เพ่ือเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ละเมิดความ
ปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ (Security Log Management System) 
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน ามาสรุปเป็นข้อมูลต่อไป  
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ตารางแสดงโอกาสการเกิดภัยพิบัติ/เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการขัดข้องของระบบ 

สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
ระดับความรุนแรง (คะแนน 5 คะแนน) 

ต่อ
ระบบงาน 

ต่อพนัธกิจ
ตามกฎหมาย 

ต่อ
ประชาชน 

คะแนนรวม 
จัด

เรียงล าดับ 

ไฟไหม้ 4 4 3 4 1 
โดนเจาะระบบ 5 3 3 4 1 
ไฟฟูาดับ 3 3 3 3 2 
น้ าท่วม / ถูกน้ า / ความชื้น 3 3 3 3 2 
แผ่นดินไหว 2 2 2 2 3 
พายุ 2 2 2 2 3 
การก่อการร้าย / การจลาจล / การชุมนุม 1 1 1 1 4 
เหตุการณ์ความไม่สงบ 2 2 2 2 3 
สถานการณ์การเมือง 2 2 2 2 3 
 

2. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น 

2.1) การประกาศแผน (Activation) 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการประกาศใช้แผนการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมี
เอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตามแผนด้วย โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าการ
แจ้งให้ CEO หรือ CIO ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ทราบ เพ่ือพิจารณาและ
ประกาศใช้แผนต่อไป 

2.2) กระบวนการด าเนินงาน (Procedure) 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่
ผิดปกติในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมีการ
เลือกขั้นตอนปฏิบัติ  ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการรวบรวมเหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้
บุกรุกเพ่ือยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและถูกต้อง ระบบงานต่างๆที่มีความส าคัญ ต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในการกู้คืนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
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2.3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
       มีการจัดท าบัญชีรายชื่อและข้อมูลส าหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับ

การติดต่อทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟูา, สถานีดับเพลิง, สถานี
ต ารวจ เป็นต้น มีการเตรียมการประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนที่อาคารและเส้นทางการเดินทาง 

2.4) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
          การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการ
จดัเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์  เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 

      - แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่ส าคัญ 
      - เทปส ารองข้อมูลและระบบงานที่ส าคัญ 
      - แผ่นโปรแกรม Antivirus/spyware 
      - แผ่น Driver อุปกรณ์ต่างๆ 
      - ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน 
      - อุปกรณ์ส ารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.5) การส ารองข้อมูล (Backup) 
          เพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกท าลายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถน าข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้ โดยศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีนโยบายการส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ส ารองและ
แผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan Policy) 

2.6) การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือ
ท าลายระบบได้ โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีนโยบายปูองกันไวรัส และ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Virus and Malicious software Protection Policy) 

2.7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
                   เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟูาซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1) ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือปูองกันความเสียหายที่          
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อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะเวลาการส ารองไฟฟูาได้ประมาณ 30-60 นาที 

2) เปิดเครือ่งส ารองไฟฟูา ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ ให้ผู้ใช้รีบบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

2.8) การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
       เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมี

แนวทาง ดังนี้  
1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการปูองกันความ

เสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบแม่ข่าย (Server Room)  หาก
จ าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบน าพาเข้าไป และมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพ่ือปูองกันการโจรกรรม 

2) มีการติดตั้ง Firewall เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเปิดใช้งาน Firewall 
ตลอดเวลา 

3) มีการติดตั้ง Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตของ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการ
ก าหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ท าการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
ว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหา
สาเหตุและปอูงกันต่อไป 

5) การด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  
2550 จะช่วยเสริมสร้างมาตรการปูองกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

2.9) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น กรณีเกิดแผ่นดินไหว 
       มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในกรณีเกิดแผ่นไหว โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 

   1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ 
   2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
   3) ควรทราบต าแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ าประปา และสะพานไฟฟูา 
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  4) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้ หรือที่สูง 
  5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ าหนักมากไว้กับพ้ืนหรือผนัง 
  6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมก าหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และ 

เป็นสัดส่วนของแต่ละชั้นหรือหน่วยงาน 

3. การเตรียมความพร้อม 

3.1  การเตรียมความพรอมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ 
เสียหาย  เมื่อไฟฟ้าดับ และปัญหาไฟฟ้ากระชาก 
    เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟูาซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก้ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยง                 
ที่จะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

 1.1) จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หม้อแปลงไฟฟูาระเบิด 
 1.2) ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่าย

กระแสไฟฟูาและปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการส ารองไฟฟูาโดยประมาณ 
30 – 60 นาที 
    1.3) เปิดเครื่องส ารองไฟฟูา ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 1.4) เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ ให้ผู้ใช้รีบท าการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์าง ๆ 

 1.5) ให้มีการส ารองฐานข้อมูลทุก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย 

             3.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ
เสียหายเม่ือเกิดเหตุไฟไหม้   

เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไฟไหม้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

2.1) จัดท าแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม้ 
2.2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในทุกชั้นของอาคาร โดยเฉพาะห้องควบคุมระบบแม่

ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Room) เพ่ือการควบคุมเพลิงในเบื้องตน้ 
2.3) ให้มีการส ารองฐานขอ้มูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
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      3.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ
เสียหาย เมื่อเกิดเหตุน้ าท่วม /น้ ารั่ว 

เป็นการปูองกันและแก้ไขป้ัญหาจากสถานการณน์้ าท่วม/น้ ารั่ว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก ่
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากน้ าท่วม/น้ ารั่ว 
   2) มีการตรวจสอบระบบท่อน้ าประปา ฝูาเพดานห้องควบคุมระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
(Server Room) เพ่ือให้ปลอดภัยต่อการรั่วซึมอย่างสม่ าเสมอ 

3) ให้มีการส ารองฐานขอ้มูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

     3.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากไวรัส 
1) ท าการติดตั้ง Firewall ซึ่งท าหนา้ที่ก าหนดสิทธิการเขาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

และปอูงกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 
2)  มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสที่เครื่องแมข่่าย (Server) และเครื่องลูกขา่ย (Client) 
3) อัพเดตโปรแกรมก าจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เป็นอย่างน้อย  
4) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีแจ้งขอ้มูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

รวมทั้งแนะน าวิธีการปูองกันและการก าจัดไวรัสในเบื้องต้น 

    3.5  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
โจมตีระบบเครือขา่ย 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี้ 
1) ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบแม่ข่ายและการปูองกันความเสียหาย 
2) หากบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเขาไปในห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ดูแลระบบเครือข่าย เป็น
ผู้รับผิดชอบน าพาเข้าไปที่ประตูเข้าออก และคอยก ากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน และติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเพ่ือปูองกันการโจรกรรม 

3) มีการติดตั้ง Firewall เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตสามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา 

4) มีการติดตั้ง Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ 
กลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งมีการก าหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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5) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมาก
ผิดปกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและปูองกัน
ต่อไป 

6) มีการกรอกรายชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพ่ือตรวจสอบสิทธิ
ก่อนเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้งานระบบเครือข่าย ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

       3.6 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ  
เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ  ภายในองค์กรขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ชี้แจงและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ด้าน
ซอฟต์แวร์ (Software) เบื้องต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด 

1) สร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ( Information Security) 
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพ่ือช่วยก ากับดูแลและถ่ายทอด
ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน 

2) วางกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์จัดท าคูม่ือบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

        3.7 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากแผ่นดินไหว 
การเตรียมความพร้อมในขั้นนี้ ให้เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันเพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร

ข้อมูล ประเมินสถานการณ์จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เตรียมการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัย 
3.7.1 ติดตามข้อมูลข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหว ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ข้อมูลสถานการณ์ 

สาธารณภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ได้แก่ 

1.1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข้อมูลอุณหภูมิ ข่าวเตือนภัย  
(www.tmd.go.th) 

1.2) ศนูย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ : การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
(www.ndwc.thaigov.go.th) 

1.3) กรมทรัพยากรธรณี : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม / แผ่นดินไหว  
(www.dmr.go.th) 

1.4) หน่วยงานส ารวจเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ข้อมูลสถานการณ์ 
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แผ่นดินไหวทั่วโลก (www.earthquake.usgs.gov) 
1.5) กรมปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย : การแจ้งเตือนภัย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ (www.disaster.go.th) 

 3.7.2  การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ 
สัตว์หลายชนิดมีการรับรู้และมักแสดงท่าทางออกมาก่อนเกิดแผ่นดินไหว อาจจะรู้

ล่วงหน้าเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้ เช่น 
1) สัตว์เลี้ยง สัตว์บ้านทั่วไปตื่นตกใจ เช่น สุนัข เป็ด ไก่ หมู 
2) แมลงสาบจ านวนมากวิ่งเพ่นพ่าน 
3) หนู งู วิ่งออกมาจากที่อาศัย ถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นช่วงฤดูจ าศีลของพวกมัน 
4) ปลากระโดดขึ้นมาจากผิวน้า 

3.7.3 การเตรียมคน สถานที่อพยพและวัสดุอุปกรณ์ 
1) ประสานการเตรียมงานกับหน่วยกู้ภัยเพื่อเตรียมการในการปูองกันและบรรเทา- 

ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และก าหนดวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
2) ประสานการเตรียมการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมก าลังคน 

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3) ส ารวจสถานที่อพยพที่ปลอดภัยพร้อมอ านวยความสะดวก อาหาร และน้ าดื่ม 

ส าหรับบุคลากรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
4) ส ารวจ จัดท าบัญชียานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถตรวจสอบและ 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย  
5) จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือการอพยพผู้ประสบภัยและการขนส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่าง ๆ 

3.7.4 การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 
1) ส ารวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการ 

ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดให้ปรับปรุงแก้ไขให้การใช้ประโยชน์ในอาคารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย สามารถปูองกันแรงสั่นสะเทือนที่มีผลต่ออาคารตามความเหมาะสม  

2) เมื่อมีอาคารที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนแผนผัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝุายอาคารต้องด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
อาคารด าเนินการแก้ไขหรือรื้อถอนเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   3.7.5  การปฏิบัติขั้นเตรียมการ 
         1) การซักซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 
         2) การส ารวจและจัดท าบัญชีเปูาหมาย พ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยแยกประเภทเปูาหมายตาม 
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ความส าคัญ และก าหนดมาตรการในการเผชิญภัย   
                              3) อบรม ให้ความรู้การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แก่เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรในองค์กร 

         4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการขั้นเตรียมการ 

       3.8 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
 เพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมประท้วง 

และก่อจลาจล เตรียมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ สามารถเผชิญกับภัย 
1) ด าเนินการหาข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ต ารวจ นักข่าว โทรทัศน์ วิทยุ และหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้อง 
2) จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการสื่อสารยานพาหนะ  

เป็นต้น และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม 
3) ตรวจสอบระบบไฟฟูา ระบบปั๊มน้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
4) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย 

    4. การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดเตรียมทีมงาน และมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือรองรับกับภัยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
4.1 ระดับนโยบาย 
      รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจนติดตาม ก ากับ 

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
- เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (CEO) 
- รองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (CIO) 

      -   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director, Center for 
Information Technology) 

4.2 ระดับปฏิบัติ 
      ก) ทีมบริหารจัดการการกู้คืนระบบ 

ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 
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                          ข) ทีมกู้คืนเครือข่าย 
ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ตามปรกติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100     
      ค) ทีมกู้คืนแอพลิเคชัน 

ท าหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100     
        ง) ทีมประเมินความเสียหาย 

เป็นทีมให้ข้อมูลความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software เพ่ือเตรียมจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100     

      จ) ทีมอาคารสถานที่ 
เป็นทีมที่จัดเตรียมสถานที่ส าหรับไซต์ส ารอง รวมถึงระบบไฟฟูา ระบบการสื่อสาร  

แอร์  ให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 
      ฉ) ทีมการจัดการทั่วไป 

เป็นทีมประสานงานช่วยเหลือทีมอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทางาน  
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100     

      ช) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ 
ท าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ควบคุมการด าเนินงานในการดับเพลิงโดย

ใช้อุปกรณ์ทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสส.) ศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100     
      ซ) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 

ท าหน้าที่ในการปอูงกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องด าเนินการ 
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ส ารองข้อมูลที่ส าคัญ จากเครื่องส ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงานอยู่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสส.) ศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100     
     ฌ) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ าท่วมห้องควบคุมระบบ 

ท าหน้าที่ในการปูองกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่
จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมลงทุกระบบ สูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบและตรวจสอบการรั่วซึม 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100  

     ญ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
ท าหน้าที่กู้คืนระบบให้ท างานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบ 

เครือข่าย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100  
      ฎ) ทีมส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) 

ท าหน้าที่ส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และ 
ฟ้ืนฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100   

      ฏ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากแผ่นดินไหว 
ท าหน้าที่แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศสั่งการ 

ตามแผน ที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟูาในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟูาเพ่ือปูองกัน เหตุเพลิง
ไหม้ และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่                    
ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100  

      ฐ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
ท าหน้าที่แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งการตามแผนที่ 
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เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายทุกด้าน
อย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบ
และสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100      

5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปญัหาจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  

ก าหนดแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติดังนี้ 
5.1 กรณีเครื่องลูกข่าย 
1) ในกรณีที่มีเหตุอันท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไมส่ามารถด าเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้ 

ตามปกติ ให้เจ้าหนา้ที่ผู้นั้น แจ้งเหตุนั้นให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานทราบ 
หรือในกรณีเกิดจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สามารถด าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในองค์กรทราบ 

2) กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะแพร่ 
กระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือข่าย ให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (สาย LAN) ออกจากเครื่องนั้น
โดยเร็ว ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงาน ภายในตึกที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่พบการ
ขัดข้องใหด้ึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด 

3) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (ศอ.บต) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้
ผู้อ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารเทศทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

5.2 กรณีเครื่องแม่ข่ายบริการ (Server) 
1) ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปลดอุปกรณเ์ครือขา่ยและเครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามล าดับความส าคัญของการให้บริการ 
2) ถ้าไฟฟูาดับ/ไฟฟูาตก ให้ปลดเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและอุปกรณ์เครือขา่ย โดย 

พิจารณาตามล าดับความส าคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟูาดับ และประสิทธิภาพของเครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

3) ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหมใ้ห้ใช้น้ ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
4) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึน ในกรณีที่ไม่ปลอดภัยให้รีบขนย้ายไปไว้ที่ปลอดภัย 
5) กรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ ายาดับเพลิง ฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
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6) รีบขนย้ายเครื่องไว้ในที่ปลอดภัย 
7) ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายหรือผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด 
         8) ในกรณีที่อุปกรณด้์านฮารด์แวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณส์ ารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบ 

น าอุปกรณม์าเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด 
9) ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยเร็ว 

6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุม

ระบบ ประกอบด้วย 
   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100   

2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ 080-7061551                 
หรือ นางสาวรัตนา  ไมสัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-94807248 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่
เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมแม่ข่ายระบบงานเสียหายน้อยที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้
ด าเนินการดับเพลิงและจัดการขนย้ายอุปกรณ์ที่สามารถขนย้ายได้ (บางส่วน) ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยได้แก่ 
อาคารอเนกประสงค์  แล้วแต่เหตุไฟไหม้และความเหมาะสม แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้ต้อง
ด าเนินการในข้อ 4 ต่อไป 

4. แจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีต ารวจดับเพลิงเทศบาลนครยะลา เบอร์
โทรศัพท์ 0-7321-2345,0-7321-4897  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

5. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 แก่ 
ผู้อ านวยการเทคโนโลยีศูนย์สารสนเทศ เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

6. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม 
ระบบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 

กรณีไฟดับ / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปูองกันมิให้เกิดความ 
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เสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องด าเนินการส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องส ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงาน
อยู่ จากนั้นผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบในห้องควบคุม พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุมระบบ 
ประกอบด้วย 
            นายศิรวุฒิ กังวานเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 088-7824277  

2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ 080-7061551 
เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบ งานเสียหายน้อยที่สุด 

3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551  แก่               
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม
ระบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
        กรณีน้ าท่วมห้องควบคุมระบบ 

1. ผู้ที่อยู่ เวรรักษาการณ์ต้องน าอุปกรณ์ที่ศูนย์สารสนเทศจัดหาไว้มาด า เนินการปูองกัน                
มิให้เกิดความเสียหายในเบื้องต้น โดยผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้ า
ท่วมลงทุกระบบ จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้า ท าการสูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบ ตรวจสอบการ
รั่วซึม และด าเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญให้พ้นจากภัยน้ าท่วม (บางส่วน) ไปยังอาคารอเนกประสงค์  
พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องควบคุมระบบ ประกอบด้วย 

นายอาสลัน สะตาปอ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4309   
2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทางโทรศัพท์ 080-7061551              

เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบงานเสียหายน้อยที่สุด 
3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551  แก่ 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม 

ระบบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและ
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 

       กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
1. ผู้ที่อยูเ่วรรักษาการณ์ ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปูองกันมิให้เกิดความ 

เสียหายแก่ระบบเครือข่าย โดยจะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบห้องควบคุมระบบทราบโดยด่วนเพ่ือเข้าควบคุม
สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

- นายอาสลัน สะตาปอ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4309   
- นาย  สุริยะ   ดอเส็น  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4304   
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2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ทางโทรศัพท์ 080-7061551              
เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าควบคุมสถานการณ์ เพ่ือระบบงานและ
เครือข่ายได้รับความเสียหายน้อยที่สุดพร้อมทั้งท าให้ระบบรักษาความปลอดภัยกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 
 
            ขั้นตอนในการกู้คืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 

1) ควบคุมสถานการณ์ 
ก) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ข) ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 
ค) เตรียมการส าหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กร             
    เป็นหลัก 

2) วิเคราะห์การถูกโจมตี 
ก) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการ (System file) และ 
    ไฟล์อืน่ ๆ 
ข) วิเคราะห์ล็อกไฟล์ (Log file) ตรวจสอบโปรแกรมหรือ ข้อมูลที่ผู้บุกรุกทิ้งไว้ 
ค) ตรวจสอบระบบเครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับการ Remote System 
ง) ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 

3) กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ 
ก) กู้คืนข้อมูลหรือสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม่ 
ข) งดใช้เซอร์วิสที่ไม่จ าเป็น 
ค) ติดตั้งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 
ง) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
จ) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากได้แก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 

3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานการถูกโจมตีผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 
แก่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

                 4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบงานและระบบเครือข่าย พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่ง
การต่อไป 
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       กรณีแผ่นดินไหว 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมือ่ได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้ง 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทีมอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
     นางสาวกนกอร ไชยเทพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-2902371 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศแนะน า 
แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้หลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการปูองกันเพ่ือลดอันตรายและความ
เสียหายผู้บังคับบัญชาได้แก่ 

- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   
080-7061551 

- หัวหน้าส่วนกลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ  080-7142976 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟูาในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟูาเพ่ือ
ปูองกันเหตุเพลิงไหม ้

4. หากจ าเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการปูองกันภัยตามแผนที่เตรียมไว้
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณีดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว 
1. การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 

1) ควบคุมสติ อย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน 
2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/ก าแพงด้านนอก/ 

ชั้นวางของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหล่นได้ 
3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร 
4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได ้
5) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟูาดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 

          6) ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่านั้น 
           7) ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา /สิ่งห้อยแขวน/ปูายโฆษณา โดยให้อยู่
ในที่โล่งจนกว่าการสั่นไหวจะหยุด 

8) ถ้าก าลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าท่ีจะท าได้และอยู่ในรถยนต์ 
หลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์ใกล้หรือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟูา 

9) ถ้าอาคารเก่าหรือไม่ม่ันคง ให้หาทางออกจากอาคารให้เร็วที่สุด 
10) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร 
11) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง โดยยึดหลัก  
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“หมอบ” “ปูอง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 
12) ให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจกและอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุ

หล่นใส่ 
13) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟูา สิ่งห้อยแขวน 
14) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
15) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 

กรณีอยู่ตึกสูง 
 1) ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรง ให้หลบอยู่ในอาคารนั้น 
 2) ถ้าอาคารเก่าและไม่ม่ันคง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น 
 3) หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น 
 4) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออก ให้ “หมอบ” “ปูอง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 
 5) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดชุลมุน 
 6) ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 

กรณีอยู่ภายนอกอาคาร 
1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา/สิ่งห้อยแขวน/ปูายโฆษณาโดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่าการสั่น

ไหวจะหยุด 
2) หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาทาอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟูา ปูายโฆษณาต้นไม้ใหญ่ 
3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง กาแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา 
4) วิ่งไปสู่ที่โล่ง 
5) รบีออกจากอาคารที่ชารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด 

กรณีอยู่ใกล้ชายฝั่ง 
หากได้รับการแจ้งเตือน หรือรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ให้รีบอพยพจากบริเวณชายฝั่งและริม  

แม่น้าลาคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลโดยด่วน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้ 
เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง 
1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียงหากได้รับบาดเจ็บให้ทาการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นและนาส่งโรงพยาบาล 
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ า 
3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้า ก๊าซ กระแสไฟฟูาและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบ

การท างานทั้งหมดทันที 
4) หากพบก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
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ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง 
1) อยู่กับที่  ปูองกันศีรษะและหน้า จากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้ เสื้อ ผ้าห่ม 

หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ 
2) พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพ่ือ           

ปูองกันวัสดุหล่นใส่ 
3) หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่ อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของ

แตกหักพังทลาย 
4) ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใดๆ ทั้งสิ้น 

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว 
1) ระงับสติอารมณ์ ปฏิบัติตามแผนอพยพ 
2) เชื่อฟังคาแนะนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา พนักงานดับเพลิง อาสาสมัคร รปภ. 
3) เก็บทรัพย์สิน/เอกสารส าคัญ ไว้ในลิ้นชักโต๊ะและล๊อคกุญแจ 
4) เมื่อออกมาภายนอกแล้ว ห้ามกลับเข้าไปอีกเด็ดขาด 
5) ห้ามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ 
6) ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามวิ่งหรือเดินช้า 
7) ใช้ช่องทางหนีไฟ เรียงแถว ขั้นบันไดละ 2 คน 
8) ห้ามพูดคุย สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได ห้ามส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งผู้ อ่ืน              

ห้ามดันหรือแซง 
9) ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด 
10) เมื่ออพยพถึงชั้นล่างสุดให้ออกจากอาคารทันที 
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบที่ก าหนดไว้ 
12) ตรวจสอบจานวนผู้อพยพ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่
ผู้ควบคุม และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 เพ่ือ
ทราบและสั่งการต่อไป 

ผู้ควบคุมและทีมประเมินความเสียหาย ด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 

กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือแจ้ง 
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ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทีมอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
    นางสาวกนกอร ไชยเทพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-2902371 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด า เนินการประกาศ             
แนะน า แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ในองค์กร และเตรียมการปูองกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายผู้บังคับบัญชาได้แก่ 

- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
080-7061551 

- หัวหน้าส่วนกลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ  080-7142976 

2. หากจ าเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดาเนินการปูองกันภัยตามแผนที่
เตรียมไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณีดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาสังเกตการณ์ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) เพ่ิมจ านวนยามรักษาความปลอดภัยเป็นสองเท่า 
3) ปิดประตูทั้ง 2 ด้าน ควบคุมพ้ืนที่มิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน ศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีการท าลาย

ทรัพย์สินของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แจ้งไปยังสถานีต ารวจ หรือหน่วยงานรับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และรายงานให้ผู้อานวยการส านักบริหารกลาง เพ่ือทราบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบวัตถุต้องสงสัยภายในตึกหรือรอบบริเวณตึก 
1) เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้ง รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที 
2) รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร พร้อมทัง้ติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่มาตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 
3) ในกรณีตรวจสอบเป็นวัตถุระเบิดให้ด าเนินการกั้นพ้ืนที่อันตรายที่พบวัตถุระเบิดกัน -

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่พบวัตถุระเบิด และแจ้งอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณหรือรัศมีของ
วัตถุระเบิด 

4)  เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการส ารวจ
ความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุม และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

5)  ผู้ควบคุมและทีมประเมินความเสียหาย ด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและ 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดทารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 
 



 

Flowchart   กรณไีฟไหม้ 

เจ้าหน้าที่พบเหตุไฟไหม ้

 

 

แจ้ง ผอ.ศสส./แจ้งคณะดบัเพลิง 

 

  ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง 

 
 

               ดับได้                                               พิจารณาว่าดับเพลิงได้ 
ด้วยตนเองหรือไม ่

 

 

ใช้แผนปฏบิตัิระงับเหตดุบัเพลิง /แจ้งสถานดีับเพลิง 
ตามหมายเลขโทรศพัทท์ี่ก าหนดไว้ 

 
 

ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร 

 

 

                                                 ผู้รับผดิชอบขนย้ายอปุกรณ์ส ารองข้อมูล /                             สถานที่ปลอดภัย ได้แก ่
                                              อุปกรณ์แม่ข่าย (บางส่วน) ไปยังสถานที่ทีป่ลอดภัย                       ลานหน้าเสาธง แล้วแต่ 

                                                                                                                           เหตุไฟไหม้และความ – 
                                                                                                             เหมาะสม 

 
ตรวจสอบประเมนิความเสียหาย 

 

 

รายงานผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart   กรณีไฟฟ้าดับ / ไฟฟ้ากระชาก / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 

 

    ไฟฟ้าดบั / ไฟกระชาก 
 
 
 

                    ไม่ใช ่        ไฟฟ้าดบั 
    เกิน 15 นาท ี

 
ใช่ 
 

แจ้งเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ 
แจ้งผูดู้แลอาคาร 

 
 

ส ารองข้อมูล 
 
 

ปดิ Server / อุปกรณ์เครือข่าย 
 
 

                                                                                             ไม่ใช่ 
ไฟฟ้ากลบัคนื 

 
ใช่ 
 

เปิดอุปกรณ์เครอืข่าย / Server 
 
 

ตรวจสอบประเมนิความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีน้ าท่วม 
 
 

สภาวะน้ าท่วม / น้ ารั่ว 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 

ปิด Server / อุปกรณ์เครือข่าย 
 
 

ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่าย / Server (บางส่วน) 
ไปยังอาคาร ศสส. ชั้น 2 

 
 

สูบน้ า / แก้ไขการรั่วซึม 
 
 

     สถานการณ์                            ไม่ใช่ 
        กลับคืน 

 
ใช่ 

ขนย้ายกลับ / ติดต้ัง / 
เปิดอุปกรณ์เครือข่าย และ Server 

 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

      รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีโดนเจาะระบบ หรือ ตรวจพบภัยคุกคาม 
 
 

ตรวจพบภัยคุกคาม 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 
 

ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 

 
 

วิเคราะห์ Logfile / เส้นทางเครือข่าย / ติดตามเส้นทางผู้บุกรุก 
เพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 

 
 

อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย Update Patch 
 
 

กู้คืนข้อมูล หรือ ระบบที่เสียหายเปิดอุปกรณ์เครือข่าย และ Server 
 
 

      ตรวจสอบประเมินความเสยีหาย 
 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีแผ่นดินไหว 
 

  เกิดแผ่นดินไหว 
 
 

 แจ้ง ผอ.ศสส. / ทีมป้องกันภัย 
 
 

ผอ.ศสส. ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพคน และ 
เตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหายขณะเกิดแผ่นดินไหว 

 
 

ทีมป้องกันแจ้งเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้า 
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

 
 

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกดิเหตุแผ่นดินไหว 
 
 

ประกาศใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 
แผ่นดินไหวสงบ 

 
 

แผ่นดินไหวสงบลง 
 

แผ่นดินไหวสงบ 
 

กู้คืนข้อมูลหรือระบบที่เสียหาย 
 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและกอ่จลาจล 
 
 

      เกิดชุมนุม / ก่อนจลาจล 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / ทีมป้องกันภัย 
 
 

ผอ.ศสส. ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพคน และ 
เตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหายขณะก่อเหตุจลาจล 

 
 

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกดิเหตุแผ่นดินไหว 
 
 

    ประกาศใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 
เหตุการณ์ก่อจลาจล 
ไม่สงบ 

 
เหตุการณ์สงบลง 

 
เหตุการณ์ก่อจลาจลสงบ 

 
       กู้คืนข้อมูลหรือระบบที่เสียหาย 

 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและกอ่จลาจล 
 
 

        เกิดชุมนุม / ก่อนจลาจล 
 
 

  แจ้ง ผอ.ศสส. / ทีมป้องกันภัย 
 
 

ผอ.ศสส. ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพคน และ 
เตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหายขณะก่อเหตุจลาจล 

 
 

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกดิเหตุแผ่นดินไหว 
 
 

ประกาศใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 
เหตุการณ์ก่อจลาจล 
ไม่สงบ 

 
เหตุการณ์สงบลง 

 
เหตุการณ์ก่อจลาจลสงบ 

 
    กู้คืนข้อมูลหรือระบบที่เสียหาย 

 
 

      ตรวจสอบประเมินความเสยีหาย 
 
 

      รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ค าน า 

   ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูล
สารสนเทศที่มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารระบบราชการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ จึงได้ จัดท าแผนปูองกันภัย
พิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบ ารุงรักษา ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

มิถุนายน 2558 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ        5 
แนวทางการปูองกันและเตรียมการเบื้องต้น       6 

การเตรียมความพร้อม                 9 

การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน     13 
มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ       16 
กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ    17 
ผัง Flowchart  กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ  24 
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แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

  ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร จ าเป็นต้อง ได้รับการ
ดูแลรั กษา เ พ่ือให้ เกิดความมั่ นคงปลอดภั ย  สามารถน า ไปใช้ประโยชน์ต่ อการท า งานได้อย่ า ง                         
มีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัย
จากภายในมากระทบท าให้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์เสียหายได้ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามนโยบายและแผนงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)   ในระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีรวมทั้ง
บริการต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.)   ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงระบบ
เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต อาจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงักการท างาน เนื่องจากสาเหตุภายนอกที่ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงได้จัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินการปูองกันการกู้คืน และการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้  อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
  ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
2. แนวทางการปูองกันและเตรียมการเบื้องต้น 
3. การเตรียมความพร้อม 
4. การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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5. มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
7. ผัง Flowchart  กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
8. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม 
9. การติดตามและรายงานผล 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
1.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ 

   ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  สามารถจ าแนกได้เป็น สองกลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

   ภัยพิบัติจากภายนอก  
ก) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่ออาคารสถานที่ตั้งของ

เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้น อุณหภูมิ แผ่นดินไหว ฯลฯ 
ข) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวมรวมข้อมูล 
ค) ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง 
ง) ระบบกระแสไฟฟูาขัดข้อง / ไฟฟูาดับ 
จ) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล 
ฉ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ภัยพิบัติจากภายใน 
ก) ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
ข) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร 
ค) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
หรือหยุดการท างาน  

1.2  การประเมินสถานการณ์และก าหนดระดับความรุนแรง (Situation assessment)  
   เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติแล้ว จะท า
การประเมินและก าหนดระดับความรุนแรง ภัยพิบัติ เพ่ือเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ละเมิดความ
ปลอดภัย จัดเตรียมระบบบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ (Security Log Management System) 
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน ามาสรุปเป็นข้อมูลต่อไป  
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ตารางแสดงโอกาสการเกิดภัยพิบัติ/เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการขัดข้องของระบบ 

สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
ระดับความรุนแรง (คะแนน 5 คะแนน) 

ต่อ
ระบบงาน 

ต่อพนัธกิจ
ตามกฎหมาย 

ต่อ
ประชาชน 

คะแนนรวม 
จัด

เรียงล าดับ 

ไฟไหม้ 4 4 3 4 1 
โดนเจาะระบบ 5 3 3 4 1 
ไฟฟูาดับ 3 3 3 3 2 
น้ าท่วม / ถูกน้ า / ความชื้น 3 3 3 3 2 
แผ่นดินไหว 2 2 2 2 3 
พายุ 2 2 2 2 3 
การก่อการร้าย / การจลาจล / การชุมนุม 1 1 1 1 4 
เหตุการณ์ความไม่สงบ 2 2 2 2 3 
สถานการณ์การเมือง 2 2 2 2 3 
 

2. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น 

2.1) การประกาศแผน (Activation) 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการประกาศใช้แผนการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมี
เอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตามแผนด้วย โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าการ
แจ้งให้ CEO หรือ CIO ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ทราบ เพ่ือพิจารณาและ
ประกาศใช้แผนต่อไป 

2.2) กระบวนการด าเนินงาน (Procedure) 
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่
ผิดปกติในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมีการ
เลือกขั้นตอนปฏิบัติ  ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการรวบรวมเหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้
บุกรุกเพ่ือยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและถูกต้อง ระบบงานต่างๆที่มีความส าคัญ ต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในการกู้คืนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
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2.3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
       มีการจัดท าบัญชีรายชื่อและข้อมูลส าหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับ

การติดต่อทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น การไฟฟูา, สถานีดับเพลิง, สถานี
ต ารวจ เป็นต้น มีการเตรียมการประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนที่อาคารและเส้นทางการเดินทาง 

2.4) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
          การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการ
จดัเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์  เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 

      - แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่ส าคัญ 
      - เทปส ารองข้อมูลและระบบงานที่ส าคัญ 
      - แผ่นโปรแกรม Antivirus/spyware 
      - แผ่น Driver อุปกรณ์ต่างๆ 
      - ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน 
      - อุปกรณ์ส ารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.5) การส ารองข้อมูล (Backup) 
          เพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกท าลายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถน าข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้ โดยศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีนโยบายการส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ส ารองและ
แผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan Policy) 

2.6) การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือ
ท าลายระบบได้ โดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีนโยบายปูองกันไวรัส และ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Virus and Malicious software Protection Policy) 

2.7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
                   เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟูาซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1) ติดต้ังเครื่องส ารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือปูองกันความเสียหายที่          
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อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะเวลาการส ารองไฟฟูาได้ประมาณ 30-60 นาที 

2) เปิดเครื่องส ารองไฟฟูา ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ ให้ผู้ใช้รีบบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

2.8) การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
       เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมี

แนวทาง ดังนี้  
1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการปูองกันความ

เสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบแม่ข่าย (Server Room)  หาก
จ าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบน าพาเข้าไป และมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพ่ือปูองกันการโจรกรรม 

2) มีการติดตั้ง Firewallยเพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเปิดใช้งาน Firewall 
ตลอดเวลา 

3) มีการติดตั้ง Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตของ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการ
ก าหนดค่า Configuration ให้มคีวามปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ท าการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
ว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหา
สาเหตุและปอูงกันต่อไป 

5) การด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 จะช่วยเสริมสร้างมาตรการปูองกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

2.9) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น กรณีเกิดแผ่นดินไหว 
       มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในกรณีเกิดแผ่นไหว โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 

   1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ 
   2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
   3) ควรทราบต าแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ าประปา และสะพานไฟฟูา 
   4) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้ หรือที่สูง 
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  5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ าหนักมากไว้กับพ้ืนหรือผนัง 
  6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมก าหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และ 

เป็นสัดส่วนของแต่ละชั้นหรือหน่วยงาน 

3. การเตรียมความพร้อม 

3.1  การเตรียมความพรอมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ 
เสียหาย  เมื่อไฟฟ้าดับ และปัญหาไฟฟ้ากระชาก 
    เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟูาซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก้ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยง                 
ที่จะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

 1.1) จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หม้อแปลงไฟฟูาระเบิด 
 1.2) ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่าย

กระแสไฟฟูาและปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการส ารองไฟฟูาโดยประมาณ 
30 – 60 นาที 
    1.3) เปิดเครื่องส ารองไฟฟูา ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 1.4) เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ ให้ผู้ใช้รีบท าการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์าง ๆ 

 1.5) ให้มีการส ารองฐานข้อมลูทุก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย 

             3.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ
เสียหายเม่ือเกิดเหตุไฟไหม้   

เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไฟไหม้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยง 
ที่จะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

2.1) จัดท าแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม้ 
2.2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในทุกชั้นของอาคาร โดยเฉพาะห้องควบคุมระบบ 

แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Room) เพ่ือการควบคุมเพลิงในเบื้องตน้ 
2.3) ให้มีการส ารองฐานขอ้มูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

      3.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความ
เสียหาย เมื่อเกิดเหตุน้ าท่วม /น้ ารั่ว 
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เป็นการปูองกันและแก้ไขป้ัญหาจากสถานการณน์้ าท่วม/น้ ารั่ว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก ่
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากน้ าท่วม/น้ ารั่ว 
   2) มีการตรวจสอบระบบท่อน้ าประปา ฝูาเพดานห้องควบคุมระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
(Server Room) เพ่ือให้ปลอดภัยต่อการรั่วซึมอย่างสม่ าเสมอ 

3) ให้มีการส ารองฐานขอ้มูลเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

     3.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากไวรัส 
1) ท าการติดตั้ง Firewall ซึ่งท าหนา้ที่ก าหนดสิทธิการเขาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

และปอูงกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก 
2)  มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสที่เครื่องแมข่่าย (Server) และเครื่องลูกขา่ย (Client) 
3) อัพเดตโปรแกรมก าจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เป็นอย่างน้อย  
4) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีแจ้งขอ้มูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

รวมทั้งแนะน าวิธีการปูองกันและการก าจัดไวรัสในเบื้องต้น 

    3.5  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
โจมตีระบบเครือขา่ย 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือขา่ย มีแนวทางดังนี้ 
1) ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบแม่ข่ายและการปูองกันความเสียหาย 
2) หากบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเขาไปในห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ดูแลระบบเครือข่าย เป็น
ผู้รับผิดชอบน าพาเข้าไปที่ประตูเข้าออก และคอยก ากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน และติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเพ่ือปูองกันการโจรกรรม 

3) มีการติดตั้ง Firewall เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตสามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา 

4) มีการติดตั้ง Proxy Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ 
กลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ ซึ่งมีการก าหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมาก
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ผิดปกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและปูองกัน
ต่อไป 

6) มีการกรอกรายชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพ่ือตรวจสอบสิทธิ
ก่อนเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้งานระบบเครือข่าย ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

       3.6 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ  
เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ  ภายในองค์กรขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ชี้แจงและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ด้าน
ซอฟต์แวร์ (Software) เบื้องต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด 

1) สร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ( Information Security) 
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพ่ือช่วยก ากับดูแลและถ่ายทอด
ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน 

2) วางกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จัดท าคูม่ือบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
        3.7 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยจากแผ่นดินไหว 

การเตรียมความพร้อมในขั้นนี้ ให้เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันเพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร
ข้อมูล ประเมินสถานการณ์จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เตรียมการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัย 

3.7.1 ติดตามข้อมูลข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหว ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ข้อมูลสถานการณ์ 
สาธารณภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ได้แก่ 

1.1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข้อมูลอุณหภูมิ ข่าวเตือนภัย 
(www.tmd.go.th) 

1.2) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ : การแจ้งเตือนล่วงหน้า(www.ndwc.thaigov.go.th) 
1.3) กรมทรัพยากรธรณี : ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม / แผ่นดินไหว (www.dmr.go.th) 
1.4) หน่วยงานส ารวจเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ข้อมูลสถานการณ์

แผ่นดินไหวทั่วโลก (www.earthquake.usgs.gov) 
1.5) กรมปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย : การแจ้งเตือนภัย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ (www.disaster.go.th) 
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3.7.2  การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ 
สัตว์หลายชนิดมีการรับรู้และมักแสดงท่าทางออกมาก่อนเกิดแผ่นดินไหว อาจจะรู้

ล่วงหน้าเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้ เช่น 
1) สัตว์เลี้ยง สัตว์บ้านทั่วไปตื่นตกใจ เช่น สุนัข เป็ด ไก่ หมู 
2) แมลงสาบจ านวนมากวิ่งเพ่นพ่าน 
3) หนู งู วิ่งออกมาจากที่อาศัย ถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นช่วงฤดูจ าศีลของพวกมัน 
4) ปลากระโดดขึ้นมาจากผิวน้า 

3.7.3 การเตรียมคน สถานที่อพยพและวัสดุอุปกรณ์ 
1) ประสานการเตรียมงานกับหน่วยกู้ภัยเพื่อเตรียมการในการปูองกันและบรรเทา- 

ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และก าหนดวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
2) ประสานการเตรียมการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมก าลังคน 

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3) ส ารวจสถานที่อพยพที่ปลอดภัยพร้อมอ านวยความสะดวก อาหาร และน้ าดื่ม 

ส าหรับบุคลากรของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
4) ส ารวจ จัดท าบัญชียานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถตรวจสอบและ 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย  
5) จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือการอพยพผู้ประสบภัยและการขนส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่าง ๆ 

3.7.4 การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 
1) ส ารวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการ 

ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดให้ปรับปรุงแก้ไขให้การใช้ประโยชน์ในอาคารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย สามารถปูองกันแรงสั่นสะเทือนที่มีผลต่ออาคารตามความเหมาะสม  

2) เมื่อมีอาคารที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนแผนผัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝุายอาคารต้องด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
อาคารด าเนินการแก้ไขหรือรื้อถอนเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   3.7.5  การปฏิบัติขั้นเตรียมการ 
         1) การซักซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 
         2) การส ารวจและจัดท าบัญชีเปูาหมาย พ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยแยกประเภทเปูาหมายตาม 

ความส าคัญ และก าหนดมาตรการในการเผชิญภัย   
                              3) อบรม ให้ความรู้การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แก่เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรในองค์กร 
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         4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการขั้นเตรียมการ 

       3.8 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
 เพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมประท้วง 

และก่อจลาจล เตรียมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ สามารถเผชิญกับภัย 
1) ด าเนินการหาข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ต ารวจ นักข่าว โทรทัศน์ วิทยุ และ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2) จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการสื่อสารยานพาหนะ  

เป็นต้น และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม 
3) ตรวจสอบระบบไฟฟูา ระบบปั๊มน้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
4) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย 

    4. การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดเตรียมทีมงาน และมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือรองรับกับภัยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
4.1 ระดับนโยบาย 
      รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจนติดตาม ก ากับ 

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
- เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (CEO) 
- รองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (CIO) 

      -   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Director, Center for 
Information Technology) 

4.2 ระดับปฏิบัติ 
      ก) ทีมบริหารจัดการการกู้คืนระบบ 

ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 1880 
                          ข) ทีมกู้คืนเครือข่าย 

ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ตามปรกติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 
หรือ สายด่วน 1880   
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      ค) ทีมกู้คืนแอพลิเคชัน 
ท าหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100  หรือ 
สายด่วน 1880   
        ง) ทีมประเมินความเสียหาย 

เป็นทีมให้ข้อมูลความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software เพ่ือเตรียมจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ 
สายด่วน 1880    

      จ) ทีมอาคารสถานที ่
เป็นทีมที่จัดเตรียมสถานที่ส าหรับไซต์ส ารอง รวมถึงระบบไฟฟูา ระบบการสื่อสาร  

แอร์  ให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ 
สายด่วน 1880 

      ฉ) ทีมการจัดการทั่วไป 
เป็นทีมประสานงานช่วยเหลือทีมอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทางาน  

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 1880    

      ช) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ 
ท าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ควบคุมการด าเนินงานในการดับเพลิงโดย

ใช้อุปกรณ์ทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสส.) ศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 
1880     

      ซ) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
ท าหน้าที่ในการปอูงกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องด าเนินการ 
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ส ารองข้อมูลที่ส าคัญ จากเครื่องส ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงานอยู่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสส.)  

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 
1880    

     ฌ) ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ าท่วมห้องควบคุมระบบ 
ท าหน้าที่ในการปูองกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่

จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมลงทุกระบบ สูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบและตรวจสอบการรั่วซึม 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ 
สายด่วน 1880 

     ญ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
ท าหน้าที่กู้คืนระบบให้ท างานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบ 

เครือข่าย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ 
สายด่วน 1880 

      ฎ) ทีมส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) 
ท าหน้าที่ส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และ 

ฟ้ืนฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100  
หรือ สายด่วน 1880  

      ฏ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากแผ่นดินไหว 
ท าหน้าที่แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศสั่งการ 

ตามแผน ที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟูาในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟูาเพ่ือปูองกัน เหตุเพลิง
ไหม้ และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่                   
ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ 
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เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 1880 

      ฐ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
ท าหน้าที่แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งการตามแผนที ่

เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายทุกด้าน
อย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุมและผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบ
และสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 1880     

5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปญัหาจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  

ก าหนดแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติดังนี้ 
5.1 กรณีเครื่องลูกข่าย 
1) ในกรณีที่มีเหตุอันท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไมส่ามารถด าเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้ 

ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น แจ้งเหตุนั้นให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานทราบ 
หรือในกรณีเกิดจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สามารถด าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในองค์กรทราบ 

2) กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือข่าย ให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (สาย LAN) ออกจากเครื่อง
นั้นโดยเร็ว ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงาน ภายในตึกที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่พบการ
ขัดข้องใหด้ึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด 

3) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้แจ้ง
เหตุขัดขอ้งใหผู้้อ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารเทศทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

5.2 กรณีเครื่องแม่ข่ายบริการ (Server) 
1) ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปลดอุปกรณ์ เครือข่ายและเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามล าดับความส าคัญของการให้บริการ 
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2) ถ้าไฟฟูาดับ/ไฟฟูาตก ให้ปลดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดย
พิจารณาตามล าดับความส าคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟูาดับ และประสิทธิภาพของเครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

3) ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหมใ้ห้ใช้น้ ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
4) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึน ในกรณีที่ไม่ปลอดภัยให้รีบขนย้ายไปไว้ที่ปลอดภัย 
5) กรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ ายาดับเพลิง ฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
6) รีบขนย้ายเครื่องไว้ในที่ปลอดภัย 
7) ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายหรือผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด 
         8) ในกรณีที่อุปกรณด้์านฮารด์แวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณส์ ารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รบัผิดชอบ 

น าอุปกรณม์าเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด 
9) ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยเร็ว 

6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุม

ระบบ ประกอบด้วย 
   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-274100 หรือ สายด่วน 1880  

2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ 080-7061551                 
หรือ นางสาวรัตนา  ไมสัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-94807248 หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบ และ
ด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมแม่ข่ายระบบงานเสียหายน้อยที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้อุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดหาไว้
ด าเนินการดับเพลิงและจัดการขนย้ายอุปกรณ์ที่สามารถขนย้ายได้ (บางส่วน) ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยได้แก่ 
อาคารอเนกประสงค์  แล้วแต่เหตุไฟไหม้และความเหมาะสม แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมเพลิงได้ต้อง
ด าเนินการในข้อ 4 ต่อไป 

4. แจ้งสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในเขตที่ตั้งนี้คือสถานีต ารวจดับเพลิงเทศบาลนครยะลา เบอร์
โทรศัพท์ 0-7321-2345,0-7321-4897 หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือด าเนินการต่อไป 

5. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 หรือ สายด่วน 
1880 แก่ผู้อ านวยการเทคโนโลยีศูนย์สารสนเทศ เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

6. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม 
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ระบบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 

กรณีไฟดับ / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปูองกันมิให้เกิดความ 

เสียหายกับระบบงาน โดยจะต้องด าเนินการส ารองข้อมูลที่ส าคัญจากเครื่องส ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงาน
อยู่ จากนั้นผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบในห้องควบคุม พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุมระบบ 
ประกอบด้วย 
            นายศิรวุฒิ กังวานเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 088-7824277 หรือ สายด่วน 1880 

2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ 080-7061551 
หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุมระบบ 
งานเสียหายน้อยที่สุด 

3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 หรือ สายด่วน 
1880 แก่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม
ระบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
        กรณีน้ าท่วมห้องควบคุมระบบ 

1. ผู้ที่อยู่ เวรรักษาการณ์ต้องน าอุปกรณ์ที่ศูนย์สารสนเทศจัดหาไว้มาด า เนินการปูองกัน                
มิให้เกิดความเสียหายในเบื้องต้น โดยผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้ า
ท่วมลงทุกระบบ จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้า ท าการสูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบ ตรวจสอบการ
รั่วซึม และด าเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญให้พ้นจากภัยน้ าท่วม (บางส่วน) ไปยังอาคารอเนกประสงค์  
พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบห้องควบคุมระบบ ประกอบด้วย 

นายอาสลัน สะตาปอ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4309 หรือ สายด่วน 1880   
2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทางโทรศัพท์ 080-7061551 

หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้ห้องควบคุม
ระบบงานเสียหายน้อยที่สุด 

3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 หรือ สายด่วน 
1880 แก่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม
ระบบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายและ
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 
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       กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปูองกันมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ระบบเครือข่าย โดยจะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบห้องควบคุมระบบทราบโดยด่วนเพ่ือเข้าควบคุม
สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

- นายอาสลัน สะตาปอ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4309 หรือ สายด่วน 1880  
- นาย  สุริยะ   ดอเส็น  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-8792-4304  หรือ สายด่วน 1880 

2. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ทางโทรศัพท์ 080-7061551 
หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบ และด าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าควบคุม
สถานการณ์ เพ่ือระบบงานและเครือข่ายได้รับความเสียหายน้อยที่สุดพร้อมทั้งท าให้ระบบรักษาความปลอดภัย
กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 
 
            ขั้นตอนในการกู้คืนระบบความปลอดภัย กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 

1) ควบคุมสถานการณ์ 
ก) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ข) ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 
ค) เตรียมการส าหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กร             
    เป็นหลัก 

2) วิเคราะห์การถูกโจมตี 
ก) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการ (System file) และ 
    ไฟล์อืน่ ๆ 
ข) วิเคราะห์ล็อกไฟล์ (Log file) ตรวจสอบโปรแกรมหรือ ข้อมูลที่ผู้บุกรุกทิ้งไว้ 
ค) ตรวจสอบระบบเครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับการ Remote System 
ง) ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 

3) กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ 
ก) กู้คืนข้อมูลหรือสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม่ 
ข) งดใช้เซอร์วิสที่ไม่จ าเป็น 
ค) ติดตั้งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 
ง) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 
จ) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากได้แก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 
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3. ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด าเนินการรายงานการถูกโจมตีผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 
หรือ สายด่วน 1880 แก่ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
                 4. ผู้ควบคุมในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบงานและระบบเครือข่าย พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบและสั่ง
การต่อไป 

       กรณีแผ่นดินไหว 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้งผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นทีมอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
     นางสาวกนกอร ไชยเทพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-2902371 หรือ สายด่วน 1880 

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศแนะน า 
แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้หลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการปูองกันเพ่ือลดอันตรายและความ
เสียหายผู้บังคับบัญชาได้แก่ 

- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   
080-7061551 หรือ สายด่วน 1880 

- หัวหน้าส่วนกลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ  080-7142976 หรือ สายด่วน 1880 

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟูาในพ้ืนที่ด าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟูาเพ่ือ
ปูองกันเหตุเพลิงไหม ้

4. หากจ าเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการปูองกันภัยตามแผนที่เตรียมไว้
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณีดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว 
1. การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 

1) ควบคุมสติ อย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน 
2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/ก าแพงด้านนอก/ 

ชั้นวางของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหล่นได้ 
3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร 
4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได ้
5) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟูาดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 

          6) ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่านั้น 
           7) ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา /สิ่งห้อยแขวน/ปูายโฆษณา โดยให้อยู่
ในที่โล่งจนกว่าการสั่นไหวจะหยุด 
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8) ถ้าก าลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าที่จะท าได้และอยู่ในรถยนต์
หลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์ใกล้หรือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟูา 

9) ถ้าอาคารเก่าหรือไม่ม่ันคง ให้หาทางออกจากอาคารให้เร็วที่สุด 
10) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร 
11) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง โดยยึดหลัก 

“หมอบ” “ปูอง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 
12) ให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจกและอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุ

หล่นใส่ 
13) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟูา สิ่งห้อยแขวน 
14) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
15) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 

กรณีอยู่ตึกสูง 
 1) ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรง ให้หลบอยู่ในอาคารนั้น 
 2) ถ้าอาคารเก่าและไม่ม่ันคง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น 
 3) หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น 
 4) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออก ให้ “หมอบ” “ปูอง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 
 5) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดชุลมุน 
 6) ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 

กรณีอยู่ภายนอกอาคาร 
1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา/สิ่งห้อยแขวน/ปูายโฆษณาโดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่าการสั่น

ไหวจะหยุด 
2) หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาทาอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟูา ปูายโฆษณาต้นไม้ใหญ่ 
3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง กาแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา 
4) วิ่งไปสู่ที่โล่ง 
5) รบีออกจากอาคารที่ชารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด 

กรณีอยู่ใกล้ชายฝั่ง 
หากได้รับการแจ้งเตือน หรือรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ให้รีบอพยพจากบริเวณชายฝั่งและริม  

แม่น้าลาคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลโดยด่วน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้ 
เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง 
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1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียงหากได้รับบาดเจ็บให้ทาการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและนาส่งโรงพยาบาล 

2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ า 
3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้า ก๊าซ กระแสไฟฟูาและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบ

การท างานทั้งหมดทันที 
4) หากพบก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง 
1) อยู่กับที่  ปูองกันศีรษะและหน้า จากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้ เสื้อ ผ้าห่ม 

หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ 
2) พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพ่ือ           

ปูองกันวัสดุหล่นใส่ 
3) หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่ อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของ

แตกหักพังทลาย 
4) ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใดๆ ทั้งสิ้น 

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว 
1) ระงับสติอารมณ์ ปฏิบัติตามแผนอพยพ 
2) เชื่อฟังคาแนะนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา พนักงานดับเพลิง อาสาสมัคร รปภ. 
3) เก็บทรัพย์สิน/เอกสารส าคัญ ไว้ในลิ้นชักโต๊ะและล๊อคกุญแจ 
4) เมื่อออกมาภายนอกแล้ว ห้ามกลับเข้าไปอีกเด็ดขาด 
5) ห้ามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ 
6) ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามวิ่งหรือเดินช้า 
7) ใช้ช่องทางหนีไฟ เรียงแถว ขั้นบันไดละ 2 คน 
8) ห้ามพูดคุย สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได ห้ามส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งผู้ อ่ืน              

ห้ามดันหรือแซง 
9) ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด 
10) เมื่ออพยพถึงชั้นล่างสุดให้ออกจากอาคารทันที 
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบที่ก าหนดไว้ 
12) ตรวจสอบจานวนผู้อพยพ 
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เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่
ผู้ควบคุม และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 
หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

ผู้ควบคุมและทีมประเมินความเสียหาย ด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดท ารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 

กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
1. ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมื่อได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือแจ้ง 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทีมอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
    นางสาวกนกอร ไชยเทพ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087-2902371 หรือ สายด่วน 
1880 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือผู้บังคับบัญชาด าเนินการประกาศ             
แนะน า แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ในองค์กร และเตรียมการปูองกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายผู้บังคับบัญชาได้แก่ 

- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
080-7061551 หรือ สายด่วน 1880 

- หวัหน้าส่วนกลุ่มงานอ านวยการและปฏิบัติการ Call Center 1880 เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ  080-7142976 หรือ สายด่วน 1880 

2. หากจ าเป็นและเห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดาเนินการปูองกันภัยตามแผนที่
เตรียมไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณีดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล 
1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาสังเกตการณ์ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) เพ่ิมจ านวนยามรักษาความปลอดภัยเป็นสองเท่า 
3) ปิดประตูทั้ง 2 ด้าน ควบคุมพ้ืนที่มิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน ศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีการท าลาย

ทรัพย์สินของ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แจ้งไปยังสถานีต ารวจ หรือหน่วยงานรับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และรายงานให้ผู้อานวยการส านักบริหารกลาง เพ่ือทราบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบวัตถุต้องสงสัยภายในตึกหรือรอบบริเวณตึก 
1) เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้ง รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที 
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2) รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พร้อมทัง้ติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่มาตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 

3) ในกรณีตรวจสอบเป็นวัตถุระเบิดให้ด าเนินการกั้นพ้ืนที่อันตรายที่พบวัตถุระเบิดกัน -
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่พบวัตถุระเบิด และแจ้งอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณหรือรัศมีของ
วัตถุระเบิด 

4)  เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการส ารวจ
ความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้ควบคุม และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผ่านทางโทรศัพท์ 080-7061551 หรือ สายด่วน 1880 เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

5)  ผู้ควบคุมและทีมประเมินความเสียหาย ด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งจัดทารายงานความเสียหาย เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ 
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Flowchart   กรณไีฟไหม้ 

เจ้าหน้าที่พบเหตุไฟไหม ้

 

 

แจ้ง ผอ.ศสส./แจ้งคณะดบัเพลิง 

 

  ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง 

 
 

               ดับได้                                               พิจารณาว่าดับเพลิงได้ 
ด้วยตนเองหรือไม ่

 

 

ใช้แผนปฏบิตัิระงับเหตดุบัเพลิง /แจ้งสถานดีับเพลิง 
ตามหมายเลขโทรศพัทท์ี่ก าหนดไว้ 

 
 

ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร 

 

 

                                                 ผู้รับผดิชอบขนย้ายอปุกรณ์ส ารองข้อมูล /                             สถานที่ปลอดภัย ได้แก ่
                                              อุปกรณ์แม่ข่าย (บางส่วน) ไปยังสถานที่ทีป่ลอดภัย                       ลานหน้าเสาธง แล้วแต่ 

                                                                                                                           เหตุไฟไหม้และความ – 
                                                                                                             เหมาะสม 

 
ตรวจสอบประเมนิความเสียหาย 

 

 

รายงานผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart   กรณีไฟฟ้าดับ / ไฟฟ้ากระชาก / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 

 

    ไฟฟ้าดบั / ไฟกระชาก 
 
 
 

                    ไม่ใช ่        ไฟฟ้าดบั 
    เกิน 15 นาท ี

 
ใช่ 
 

แจ้งเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ 
แจ้งผูดู้แลอาคาร 

 
 

ส ารองข้อมูล 
 
 

ปดิ Server / อุปกรณ์เครือข่าย 
 
 

                                                                                             ไม่ใช่ 
ไฟฟ้ากลบัคนื 

 
ใช่ 
 

เปิดอุปกรณ์เครอืข่าย / Server 
 
 

ตรวจสอบประเมนิความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 



๒๗ 

 

แผนป้องกนัภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)    

 

 

Flowchart  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีน้ าท่วม 
 
 

สภาวะน้ าท่วม / น้ ารั่ว 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 

ปิด Server / อุปกรณ์เครือข่าย 
 
 

ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่าย / Server (บางส่วน) 
ไปยังอาคาร ศสส. ชั้น 2 

 
 

สูบน้ า / แก้ไขการรั่วซึม 
 
 

     สถานการณ์                            ไม่ใช่ 
        กลับคืน 

 
ใช่ 

ขนย้ายกลับ / ติดต้ัง / 
เปิดอุปกรณ์เครือข่าย และ Server 

 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

      รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีโดนเจาะระบบ หรือ ตรวจพบภัยคุกคาม 
 
 

ตรวจพบภัยคุกคาม 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 
 

ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย 

 
 

วิเคราะห์ Logfile / เส้นทางเครือข่าย / ติดตามเส้นทางผู้บุกรุก 
เพ่ือหาช่องโหว่ของระบบ 

 
 

อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย Update Patch 
 
 

กู้คืนข้อมูล หรือ ระบบที่เสียหายเปิดอุปกรณ์เครือข่าย และ Server 
 
 

      ตรวจสอบประเมินความเสยีหาย 
 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ใช่ 

ไม่ใช่ 



๒๙ 

 

แผนป้องกนัภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)    

 

 

Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีแผ่นดินไหว 
 

  เกิดแผ่นดินไหว 
 
 

 แจ้ง ผอ.ศสส. / ทีมป้องกันภัย 
 
 

ผอ.ศสส. ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพคน และ 
เตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหายขณะเกิดแผ่นดินไหว 

 
 

ทีมป้องกันแจ้งเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้า 
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

 
 

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกดิเหตุแผ่นดินไหว 
 
 

ประกาศใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 
แผ่นดินไหวสงบ 

 
 

แผ่นดินไหวสงบลง 
 

แผ่นดินไหวสงบ 
 

กู้คืนข้อมูลหรือระบบที่เสียหาย 
 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๓๐ 

 

แผนป้องกนัภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)    

 

 

Flowchart  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและกอ่จลาจล 
 
 

      เกิดชุมนุม / ก่อนจลาจล 
 
 

แจ้ง ผอ.ศสส. / ทีมป้องกันภัย 
 
 

ผอ.ศสส. ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพคน และ 
เตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหายขณะก่อเหตุจลาจล 

 
 

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกดิเหตุแผ่นดินไหว 
 
 

    ประกาศใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร 
เหตุการณ์ก่อจลาจล 
ไม่สงบ 

 
เหตุการณ์สงบลง 

 
เหตุการณ์ก่อจลาจลสงบ 

 
       กู้คืนข้อมูลหรือระบบที่เสียหาย 

 
 

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย 
 
 

รายงานผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 



๓๑ 

 

แผนป้องกนัภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)    

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ความส าคัญของแผนป้องกันภัยพิบัติ 

 จากแผนปูองกันภัยพิบัติที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ได้จัดท าขึ้น เพ่ือปูองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่ง เป็นนโยบายและแนวทางเพ่ือปูองกันและบริหารความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการท างานได้โดยไม่หยุดชะงัก 
 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวทางการด าเนินงานของแผนปูองกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีความส าคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ การเกิดเหตุ การปูองกัน การด าเนินงาน รวมถึงการแก้ปัญหาที่ถูกจุด 
จึงเน้นย้ าให้มีการจัดเตรียม วางแผนปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด 

 
 
   ลงชื่อ.................................................                                                                                                                              
               (ผศ. ปิยะ กิจถาวร) 

             ต าแหน่ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
 
  
  

 ลงชื่อ.................................................                                                                                                                              
                          (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 

 
 

 
 
 

  เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  


