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สารบัญ
หนา

๑. บทนํา ๑
๒. วัตถุประสงค ๑
๓. สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง ๑
๔. ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง ๑
๕. การทําความเขาใจองคกร ๒

๕.๑ การระบุกิจกรรมหรือกระบวนการ ๒
๕.๒ การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ ๓
๕.๓ การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน ๔

๖. การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง ๕
๖.๑ การกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช ๕
๖.๒ การกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง ๗
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๗.๓ การกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและกอบกูกระบวนการ ๑๑

๘. ข้ันตอนบริหารความตอเนื่อง ๑๔
๘.๑ กรณีเหตุการณอัคคีภัย ๑๔
๘.๒ กรณีเหตุการณอุทกภัย ๑๕
๘.๓ กรณีเหตุการณประทวง/จลาจล ๑๖

ผนวก รายละเอียดแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ๑๗
ท่ีอาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ยศ.ทร. (IT Contingency plan)
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แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑

แผนบริหารความตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต
ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๑. บทนํา
แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดทําข้ึน

เพ่ือให ยศ.ทร. หรือท่ีตอไปนี้จะเรียกวา “หนวยงาน” สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน
อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจราจล การกอวินาศกรรม เปนตน โดยสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดังกลาว สงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอหนวยงาน
ในดานตาง ๆ เชน การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหหนวยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิดในดานตาง ๆ ได และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไดใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงาน
๒. วัตถุประสงคของการจัดแผนบริหารความตอเนื่อง (Objectives)

๒.๑ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
๒.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนา ในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
๒.๓ เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
๒.๔ เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได
๒.๕ เพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย

(Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรง และสงผลกระทบ
จนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
๓. สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Assumptions)

แผนฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
๓.๑ เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว
๓.๒ หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบ

สารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
๓.๓ “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ ทหาร พนักงานหรือลูกจางท้ังหมด

ของ ยศ.ทร.
๔. ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง (Scope of BCP)

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน บริเวณพ้ืนท่ีของ ยศ.ทร. หรือภายในหนวย ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้

๔.๑ เหตุการณอัคคีภัย
๔.๒ เหตุการณอุทกภัย
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๔.๓ เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
๕. การทําความเขาใจองคกร

เปนการสื่อสารสรางความเขาใจกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร ใหทราบและตระหนักถึง
ความเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร โดยการบริหารความตอเนื่องใน
สภาวะวิกฤต จะชวยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได ดังนี้

(๑) ลดโอกาสของการดําเนินงานท่ีตองหยุดชะงัก
(๒) ลดระยะเวลาในการกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาวะวิกฤต
(๓) จํากัดผลกระทบท่ีเกิดจากการหยุดชะงักการดําเนินงาน
ข้ันตอนการทําความเขาใจองคกร ประกอบดวย
(๑) การระบุกิจกรรมหรือกระบวนการ
(๒) การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
(๓) การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน

๕.๑ การระบุกิจกรรมหรือกระบวนการ
เปนข้ันตอนการพิจารณาและระบุกระบวนการหรือกิจกรรมของ ยศ.ทร. ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการ

คือ พิจารณาจากโครงสรางการจัดองคกรของ ยศ.ทร. และคําบรรยายลักษณะงาน (Function Description)
มาพิจารณากําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน

๕.๑.๑ โครงสรางการจัดองคกรของ ยศ.ทร. ประกอบดวย
 กองบัญชาการ ประกอบดวย กธก.ยศ.ทร. กศษ.ยศ.ทร. กบ.ยศ.ทร. กง.ยศ.ทร. และ

สน.รนภ.ยศ.ทร.
 หนวยข้ึนตรง ประกอบดวย ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร.

รร.พจ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. ศภษ.ยศ.ทร. ศยร.ยศ.ทร. กบศ.ยศ.ทร. กปภ.ยศ.ทร. กหส.ยศ.ทร.
กปศ.ยศ.ทร. กอศ.ยศ.ทร. และ กอง สน.ยศ.ทร.

๕.๑.๒ วิเคราะหกระบวนการหลักหรือกิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงาน กรณีเกิด
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน ตามคําบรรยายลักษณะงานของ ยศ.ทร. ประกอบดวย

หนวยงาน กิจกรรม/กระบวนการ
กธก.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ งานเอกสาร และงานธุรการท่ัวไป
กศษ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา
กบ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณ การสงกําลังบํารงุ
กง.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบญัชี
สน.รนภ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและเผยแพรวิทยาการดานตาง ๆ
ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร.
รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร.

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตร

รร.พจ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการฝกอบรมตามแนวทางการรับราชการสําหรับ
นายทหารประทวน

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาในการผลติกําลังพลระดับต่ํากวาสัญญาบัตร
ศภษ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาภาษาตางประเทศและภาษาทองถ่ินใหแก

ขาราชการ ทร.
ศยร.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษายุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ
กบศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการบริการพัสดปุระเภทเครื่องชวยการศึกษาและสารสนเทศ
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หนวยงาน กิจกรรม/กระบวนการ
กปภ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกํากับของ ยศ.ทร.
กหส.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับกิจการหองสมดุ
กปศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการประวัตศิาสตร และพิพิธภณัฑทหารเรือ
กอศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับอนุศาสนาจารย
กอง สน.ยศ.ทร. ดําเนินการเก่ียวกับการใหการสนับสนุนในเรื่องการโยธาและบริการตาง ๆ

๕.๒ การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให ยศ.ทร. สามารถบริหาร

จัดการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวใน
แผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้

๕.๒.๑ ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ีปฏิบัติงาน
หลักของ ยศ.ทร. ไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากร
ไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได เปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว

๕.๒.๒ ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ : เหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได

๕.๒.๓ ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ : เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญ ไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ

๕.๒.๔ ผลกระทบดานบุคลากรหลัก : เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรของ ยศ.ทร. ไมสามารถ
มาปฏิบัติงานไดตามปกติ

๕.๒.๕ ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ : เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานให

สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ

เหตุการณสภาวะวิกฤต

ผลกระทบ
ดานอาคาร/

สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก

ดานวัสดุ
อุปกรณท่ี
สําคัญ/การ

จัดหา จัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคญั

ดานบุคลากร
หลัก

คูคา/ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๑ เหตุการณอัคคภีัย     
๒ เหตุการณอุทกภัย     
๓ เหตุการณชุมนุม

ประทวง/จลาจล
 

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดของตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการ
ของหนวยงาน และหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงาน สามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง

๕..๓ การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน
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หนวยงาน กิจกรรม/กระบวนการ ระดับ
ผล

กระทบ

ระยะเวลานานที่สดุที่ยอมใหหยดุชะงัก
๐-๒
ชม.

๒-๔
ชม.

๑
วัน

๒
วัน

๑
สัปดาห

๒
สัปดาห

> ๒
สัปดาห

> ๑
เดือน

ระดับ
คะแนน

กธก.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
งานเอกสาร และงานธุรการทัว่ไป

สูง ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๑๐๕

กศษ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ตํ่า ๑๖ ๑๒ ๘ ๔ ๔๐
กบ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน

งบประมาณ การสงกําลังบาํรุง
สูง ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๑๐๕

กง.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี สูง ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๑๐๕
สน.รนภ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและ

เผยแพรวิทยาการดานตางๆ
ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

ฝวก.ยศ.ทร.
วทร.ยศ.ทร.
รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รร.ชต.ยศ.ทร.

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการรับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตร

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

รร.พจ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ฝกอบรมตามแนวทางการรับราชการ
สําหรับนายทหารประทวน

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ศฝท.ยศ.ทร.

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
การผลิตกําลังพลระดับตํ่ากวาสัญญา
บัตร

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

ศภษ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
ภาษาตางประเทศและภาษาทองถิ่น
ใหแกขาราชการ ทร.

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

ศยร.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
ยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

กบศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการพัสดุ
ประเภทเคร่ืองชวยการศึกษาและ
ระบบสารสนเทศ

สูง ๓๐ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๑๐๕

กปภ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและใน
กํากับของ ยศ.ทร.

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

กหส.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการหองสมุด ตํ่า ๖ ๔ ๒ ๑๒
กปศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการประวัติศาสตร

และพิพธิภัณฑทหารเรือ
ตํ่า ๖ ๔ ๒ ๑๒

กอศ.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับอนุศาสนาจารย ตํ่า ๖ ๔ ๒ ๑๒
กอง สน.ยศ.ทร. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหการ

สนับสนุนในเร่ืองการโยธาและบริการ
ตาง ๆ

ตํ่า ๑๒ ๙ ๖ ๓ ๓๐

หมายเหตุ : การแปลความหมายผลกระทบจากระดับคะแนน คาระดับคะแนนและระดับผลกระทบ
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ

< ๕๐ ต่ํา
๕๐ - ๑๐๐ ปานกลาง

> ๑๐๐ สูง
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จากการประเมินและระบุผลกระทบกระบวนการของ ยศ.ทร. ตามตารางขางตน พบวา มีกระบวนการ
ท่ีมีระดับผลกระทบสูง และมีชวงเวลาของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน ๑ วัน จํานวน ๔ กระบวนการ
จึงกําหนดเปนกระบวนการเรงดวนหรือกระบวนการสําคัญ ท่ีตองจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องตอไป
๖. การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง

จากการวิเคราะหและประเมินผลกระทบกระบวนการของ ยศ.ทร. พบวา กระบวนการหรือกิจกรรม
หลักของ ยศ.ทร. จํานวน ๔ กระบวนการ ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตองดําเนินงานใหบริการไดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย

กระบวนการ
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนฟูสภาพเวลา

๐-๒
ชม.

๒-๔
ชม.

๔-๒๔
ชม.

๒-๗
วัน

๑-๒
สัปดาห

๒
สัปดาห
ขึ้นไป

๑. งานสารบรรณ งานเอกสาร และงานธุรการท่ัวไป    

๒. การจัดทําแผนงาน งบประมาณ การสงกําลังบํารุง    

๓. การเงิน การบัญชี   

๔. ระบบสารสนเทศ   

๖.๑ การกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช
ในการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเปนผลทําให

ยศ.ทร. ตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ใหสามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ตองพิจารณาระบุความตองการดานทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช จํานวน ๕ ดาน
ตอการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ประกอบดวย

๖.๑.๑ อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน
๖.๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ
๖.๑.๓ ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
๖.๑.๔ บุคลากร
๖.๑.๕ คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
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กระบวนการ

การกําหนดทรัพยากรท่ีสาํคัญเพ่ือใหการดําเนินงานตอเน่ือง
อาคาร/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
เครื่องมือและ

อุปกรณ
ระบบงาน

เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสยี

๑. งานสารบรรณ
งานเอกสาร และงาน
ธุรการทั่วไป

 สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง ใชพื้นที่
สํารอง ๓๐ ตรม.

 คอมพิวเตอร
ต้ังโตะหรือพกพา
๔ เคร่ือง

 เคร่ืองพิมพ
 เคร่ืองถายเอกสาร
 โทรศัพทพื้นฐาน
 โทรสาร
 กระดาษ
 เคร่ืองเขียน

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

 บุคลากรหลัก
๕ คน

 ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๒. การจัดทําแผนงาน
งบประมาณ การสง
กําลังบํารุง

 สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง ใชพื้นที่
สํารอง ๓๐ ตรม.

 คอมพิวเตอร
ต้ังโตะหรือพกพา
๔ เคร่ือง

 เคร่ืองพิมพ
 เคร่ืองถายเอกสาร
 โทรศัพทพื้นฐาน
 โทรสาร
 กระดาษ
 เคร่ืองเขียน
ฯลฯ

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

 ระบบจัดซ้ือจัด
จาง

 ระบบ GFMIS

 บุคลากรหลัก
๕ คน

 ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๓. การเงิน การบัญชี  สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง ใชพื้นที่
สํารอง ๓๐ ตรม.

 คอมพิวเตอร
ต้ังโตะหรือพกพา
๔ เคร่ือง

 เคร่ืองพิมพ
 เคร่ืองถายเอกสาร
 โทรศัพทพื้นฐาน
 โทรสาร
 กระดาษ
 เคร่ืองเขียน

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

 ระบบจัดซ้ือจัด
จาง

 ระบบ GFMIS

 บุคลากรหลัก
๕ คน

 ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๔. ระบบสารสนเทศ  สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง ใชพื้นที่
สํารอง ๓๐ ตรม.

 คอมพิวเตอร
ต้ังโตะหรือพกพา
๔ เคร่ือง

 โทรศัพทพื้นฐาน
 โทรสาร
ฯลฯ

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

 บุคลากรหลัก
๕ คน

 ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
อินเตอรเน็ต
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๖.๒ การกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง

ทรัพยากรสําคัญ กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน  สรรหาและเตรียมการ อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง กับหนวยงานราชการ

อ่ืน ๆ ในสังกัดหรือนอกสังกัด
 สรรหาและเตรียมการ อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง กับภาคเอกชน อาทิ

โรงแรม มลูนิธิ
 กําหนดแนวทางใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได

เครื่องมือและอุปกรณ  จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพ่ือรองรับสภาวะวิกฤต เชน
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ แบบพกพา เครื่องพิมพ อุปกรณดานไอที เครื่องถาย
เอกสาร โทรศัพท โทรสาร กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ

ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบ
สารสนเทศ

 จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยหีรือระบบสารสนเทศสํารอง มีการ Back Up
ขอมูลและทดสอบความพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ

 กําหนดใหมีการปฏิบัติงานโดยไมใชระบบเทคโนโลยไีปกอน แลวจึงนําเขาขอมูล
ในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสูสภาวะปกติ

บุคลากร  กําหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรสํารองในการปฏิบตัิงานทดแทนภายในกอง
เดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอสื่อสารไดชัดเจน

คูคา/ผูใหบริการ  กําหนดคูคา/ผูใหบริการ เพ่ือเรียกใชงานไดเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยจดัใหมีคูคา/ผูใหบริการมากกวา ๑ ราย

๗. การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
เปนข้ันตอนการจัดทําแผนงานเพ่ือเตรียมความพรอมใหหนวยงานสามารถตอบสนองตอสภาวะ

ฉุกเฉินท่ีสงผลทําใหการปฏิบัติงานตองหยุดชะงัก หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ถาหากหนวยงาน
ไมมีกระบวนการเตรียมความพรอม อาจเกิดผลกระทบตอความเสียหายในดานตาง ๆ ซึ่งแผนบริหารความตอเนื่อง
มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

(๑) กําหนดโครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง
(๒) กําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
(๓) การกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและกอบกูกระบวนการ

๗.๑ การกําหนดโครงสรางและทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

จะตองจัดตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ ยศ.ทร. โดยมีโครงสราง ดังนี้
๗.๑.๑ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
๗.๑.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
๗.๑.๓ ผูประสานงานทีมบริหารความตอเนื่อง
๗.๑.๔ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
๗.๑.๕ ทีมบริหารความตอเนื่อง
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ภายหลังการกําหนดโครงสรางคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน ใหระบุรายชื่อและ
หมายเลขติดตอของบุคลากรและทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCM Team) โดยกําหนดบุคลากรหลักและ
บุคลากรสํารอง ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของ
บุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งข้ึน โดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ในการบริหารความตอเนื่อง และการกลับคืนสูสถานการณปกติ

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
(จก.ยศ.ทร.)

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
(ฝสธ.ยศ.ทร.)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๑
(รอง จก.ยศ.ทร.(ฝายศึกษา))

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๒
(รอง จก.ยศ.ทร.(ฝายสนับสนุน))

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๓
(เสธ.ยศ.ทร.)

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๑
 (๑.๑) ฝวก.ยศ.ทร.
 (๑.๒) วทร.ยศ.ทร.
 (๑.๓) รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
 (๑.๔) รร.ชต.ยศ.ทร.
 (๑.๕) รร.พจ.ยศ.ทร.
 (๑.๖) รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
 (๑.๗) ศฝท.ยศ.ทร.
 (๑.๘) ศยร.ยศ.ทร.

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๒
 (๒.๑) สน.รนภ.ยศ.ทร.
 (๒.๒) กบศ.ยศ.ทร.
 (๒.๓) กปภ.ยศ.ทร.
 (๓.๔) ศภษ.ยศ.ทร.
 (๒.๕) กหส.ยศ.ทร.
 (๒.๖) กปศ.ยศ.ทร.
 (๒.๗) กอศ.ยศ.ทร.
 (๒.๘) กอง สน.ยศ.ทร.

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๓
 (๓.๑) กธก.ยศ.ทร.
 (๓.๒) กศษ.ยศ.ทร.
 (๓.๓) กบ.ยศ.ทร.
 (๓.๔) กง.ยศ.ทร.
 (๓.๕) นกร.ยศ.ทร.

ผูประสานงานทีมบริหารความตอเนื่อง
(รอง เสธ.ยศ.ทร.)



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๙

บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํารอง
ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

มือถือ/โทร.ทํางาน
ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

มือถือ/โทร.ทํางาน
จก.ยศ.ทร. 08 04912 3111 /

53650
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเน่ือง

รอง จก.ยศ.ทร.
(ฝายศึกษา)

08 1835 5874 /
53602

รอง จก.ยศ.ทร.
(ฝายศึกษา)

08 1835 5874 /
53602

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ๑ รอง จก.ยศ.ทร.
(ฝายสนับสนุน)

08 9965 8653 /
53406

รอง จก.ยศ.ทร.
(ฝายสนับสนุน)

08 9965 8653 /
53406

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ๒ เสธ.ยศ.ทร. 08 1982 8089 /
53603

เสธ.ยศ.ทร. 08 1982 8089 /
53603

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ๓ รอง เสธ.
ยศ.ทร.

08 1816 7185 /
53604

รอง เสธ.ยศ.ทร. 08 1816 7185 /
53604

ผูประสานงานทีมบริหารความ
ตอเน่ือง

ฝสธ.ยศ.ทร.

ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเน่ือง

นายธง 08 2223 2321 /
53630

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง ๑
บุคลากรหลัก

บทบาท
บุคลากรสํารอง

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

หน.ฝายวิชาการ 08 1835 5874 /
53602

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๑) รอง หน.ฝาย
วิชาการ

ผบ.วทร.ยศ.ทร. 08 9066 5386 /
53480

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๒) รอง ผบ.วทร.
ยศ.ทร.

08 9066 5386 /
55348

ผบ.รร.สธ.ทร. 08 1487 1918 /
53490

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๓) รอง ผบ.รร.
สธ.ทร.ยศ.ทร.

08 1487 1918 /
55351

ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 08 1614 0595 /
53520

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๔) รอง ผบ.รร.ชต.
ยศ.ทร.

53521

ผอ.รร.พจ.ยศ.ทร. 08 9981 5751 /
53711

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๕) รอง ผอ.รร.พจ.
ยศ.ทร.

08 1576 9234 /
66906

ผบ.รร.ชุมพลฯ
ยศ.ทร.

08 4756 1322 /
66601

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๖) รอง ผบ.รร.
ชุมพลฯ ยศ.ทร.

08 2592 787 /
66002

ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. 08 6149 1988 /
65001

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๗) รอง ผบ.ศฝท.
ยศ.ทร.

08 9335 4768 /
65002

ผอ.ศยร.ยศ.ทร. 08 9066 4650 /
53441

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๑.๘) รอง ผอ.ศยร.
ยศ.ทร.

53442



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๐

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง ๒
บุคลากรหลัก

บทบาท
บุคลากรสํารอง

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

ผอ.สน.รนภ.
ยศ.ทร.

08 2223 0615 /
55521

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๑) รอง ผอ.สน.
รนภ.ยศ.ทร.

08 2498 3344 /
55520

ผอ.กบศ.ยศ.ทร. 08 7830 9858
/ 5421

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๒) รอง ผอ.กบศ.
ยศ.ทร.

08 9035 3900 /
55359

ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 08 9066 0836 /
53607

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๓) รอง ผอ.กปภ.
ยศ.ทร.

08 9035 4807 /
53608

ผอ.ศภษ.ยศ.ทร. 08 1643 1234 /
54615

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๔) รอง ผอ.ศภษ.
ยศ.ทร.

08 9666 4335 /
54721

หก.กหส.ยศ.ทร. 08 1824 1617 /
53437

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๕) รอง หก.กหส.
ยศ.ทร.

08 3553 2175 /
53436

ผอ.กปศ.ยศ.ทร. 08 1983 9435 /
53564

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๖) รอง ผอ.กปศ.
ยศ.ทร.

08 5035 0423 /
57464

ผอ.กอศ.ยศ.ทร. 08 9066 3988 /
53611

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๗) รอง ผอ.กอศ.
ยศ.ทร.

08 1136 6469 /
53612

ผอ.กอง สน.
ยศ.ทร.

08 5246 0329 /
53541

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง (๒.๘) รอง ผอ.กอง
สน.ยศ.ทร.

08 9531 1588 /
53542

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง ๓
บุคลากรหลัก

บทบาท
บุคลากรสํารอง

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท
มือถือ/โทร.ทํางาน

ผอ.กธก.ยศ.ทร. 08 9066 1917 /
53605

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง
(๓.๑)

รอง ผอ.กธก.
ยศ.ทร.

09 2359 7189 /
53514

ผอ.กศษ.ยศ.ทร. 08 1903 0811 /
53609

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง
(๓.๒)

รอง ผอ.กศษ.
ยศ.ทร.

08 1864 7905 /
53610

ผอ.กบ.ยศ.ทร. 08 1802 6187 /
53628

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง
(๓.๓)

รอง ผอ.กบ.
ยศ.ทร.

08 9035 4674

หก.กง.ยศ.ทร. 08 9035 4708 /
53641

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง
(๓.๔)

รอง หก.กง.
ยศ.ทร.

นกร.ยศ.ทร. 08 9034 048 /
53592

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง
(๓.๕)

ผช.นกร.ยศ.ทร. 08 7537 3444 /
53439

๗.๒ การกําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ call tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง

และทีมงานบริหารความตอเนื่อง ตามรายชื่อท่ีปรากฎในตารางขอมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤต

กระบวนการ call tree จะเริ่มตนท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง แจงใหผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานฯ แจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๑

รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน ตามชองทางติดตอสื่อสาร
ท่ีไดระบุในแผนความตอเนื่อง

๗.๓ การกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและกอบกูกระบวนการ
ข้ันตอนในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ แบงออกเปน ๓ ข้ันตอน ตามระยะเวลา

ดังนี้
 การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
 การตอบสนองตอเหตุการณ ภายใน ๗ วัน
 การตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการปฏิบัติงาน ในระยะเวลาเกิน ๗ วัน
๗.๓.๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เปนการตอบสนองท่ีใหความสําคัญใน

การติดตาม สอบถาม ประเมินสถานการณและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยากรสําคัญในการดําเนินงานหรือ
การใหบริการของหนวยงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสารกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหรับทราบขาวสารและ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในระยะตอไป โดยมีข้ันตอนหลัก ดังนี้

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๑
 (๑.๑) ฝวก.ยศ.ทร.
 (๑.๒) วทร.ยศ.ทร.
 (๑.๓) รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
 (๑.๔) รร.ชต.ยศ.ทร.
 (๑.๕) รร.พจ.ยศ.ทร.
 (๑.๖) รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
 (๑.๗) ศฝท.ยศ.ทร.
 (๑.๘) ศยร.ยศ.ทร.

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๒
 (๒.๑) สน.รนภ.ยศ.ทร.
 (๒.๒) กบศ.ยศ.ทร.
 (๒.๓) กปภ.ยศ.ทร.
 (๒.๔) ศภษ.ยศ.ทร.
 (๒.๕) กหส.ยศ.ทร.
 (๒.๖) กปศ.ยศ.ทร.
 (๒.๗) กอศ.ยศ.ทร.
 (๒.๘) กอง สน.ยศ.ทร.

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๓
 (๓.๑) กธก.ยศ.ทร.
 (๓.๒) กศษ.ยศ.ทร.
 (๓.๓) กบ.ยศ.ทร.
 (๓.๔) กง.ยศ.ทร.
 (๓.๕) นกร.ยศ.ทร.

ผูประสานงานทีมบริหารความตอเนื่อง
(รอง เสธ.ยศ.ทร.)

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
(จก.ยศ.ทร.)

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
(ฝสธ.ยศ.ทร.)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๑
(รอง จก.ยศ.ทร. (ฝายศึกษา))

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๒
(รอง จก.ยศ.ทร. (ฝายสนับสนุน))

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ๓
(เสธ.ยศ.ทร.)



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๒

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
๑. ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุ
ฉุกเฉิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ประเมินความจําเปนในการประกาศใชแผน
บริหารความตอเน่ือง

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 

๒. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ
Call Tree ใหกับบุคลากรหลักในหนวยงาน

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 

๓. จัดประชุมคณะบริหารความตอเน่ือง
เพ่ือรับทราบและประเมินความเสยีหาย
ผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ
และทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหาร
ความตอเน่ือง

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๔. รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน
ท่ีมีความเรงดวน และสงผลกระทบอยางสูง

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๕. รับทราบรายงานจากหนวยงาน
 สรุปจํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ี

ไดรับบาดเจบ็หรือเสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบตอการ

ดําเนินงานและใหบริการ
 ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการ

บริหารความตอเน่ือง
 กระบวนการงานท่ีมีความเรง ดวนและ

สําคัญ ท่ีสงผลกระทบสูง จําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 

๖. สื่อสารและรายงานสถานการณแก
บุคลากรในหนวยงานใหทราบ ตามเน้ือหา
และขอความท่ีไดรับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความตอเน่ืองของ
หนวยงาน

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๗. พิจารณาและอนุมตัิการจดัหาทรพัยากร
ท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเน่ือง

 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล ท่ี

สําคัญบุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๘.ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเน่ือง

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๓

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
๙. แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการ
ดําเนินการตอไป ใหบุคลากรหลักในหนวย
เพ่ือรับทราบและดําเนินการ

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 

๑๐. รายงานความคืบหนาใหแกหวัหนา
คณะบริหารความตอเน่ืองของหนวยอยาง
สม่ําเสมอ หรือตามท่ีไดมีการกําหนด

 ทีมบริหารความตอเน่ือง 

๗.๓.๒ การตอบสนองตอเหตุการณ ภายใน ๗ วัน เปนการตอบสนองเพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติ
ไดอยางตอเนื่องสําหรับกระบวนการและกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ  เพ่ือลดผลกระทบตอการดําเนินงานหรือการ
ใหบริการองหนวย  จะใหความสําคัญกับการสรรหาทรัพยากรหลักท่ีไดรับผลกระทบและดําเนินงานตามท่ีไดรับ
อนุมัติในวันแรก โดยมีข้ันตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
๑. ติดตามสถานะภาพการกูคืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ี
ตองใชในการกูคืน

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๒. รับทราบและกําหนดแนวทางการ
เตรียมความพรอมและขอจํากัดในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเน่ือง

 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล

ท่ีสําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๓. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนา
คณะบริหารความตอเน่ืองของ
ยศ.ทร.อยางสม่ําเสมอ

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๗.๓.๓ การตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการปฏิบัติงาน ในระยะเวลาเกิน ๗ วัน เปนการ
ตอบสนองและบริหารจัดการตอจากเหตุการณฉุกเฉิน ในระยะ ๑ - ๗ วัน  ตอบสนองเหตุการณระยะปานกลาง
ถึงระยะยาว  เพ่ือกอบกูกระบวนการปฏิบัติงานใหสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามปกติ โดยมีข้ันตอนหลัก
ดังนี้

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
๑. ติดตามสถานะภาพการกูคืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ี
ตองใชในการกูคืน

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ





แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๔

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
๒. พิจารณาและอนุมัติการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือ
ดําเนินงานและใหบริการปกติ

 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล

ท่ีสําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๑. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนา
คณะบริหารความตอเน่ืองของ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อยาง
สม่ําเสมอ

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๘. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่อง
เพ่ือให ยศ.ทร. สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต ใน ๓ กรณี คือ
(๑) อัคคีภัย
(๒) อุทกภัย
(๓) เหตุชุมนุมประทวง/จลาจล
โดยระบุถึงข้ันตอนแนวทางท่ีผูเก่ียวของจะตองถือปฏิบัติ ตามหวงเวลาของการเกิดเหตุการณในแตละ

เหตุการณ ออกเปน ๓ หวงเวลา ประกอบดวย
(๑) เม่ือเริ่มมีสถานการณ
(๒) เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานตองหยุดชะงักลง
(๓) เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ

๘.๑ กรณีเหตุการณอัคคีภัย

หวงเวลา ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ
 เมื่อเริม่มีเหตุการณ  กําหนดใหถือปฏิบัตติาม “แผนปองกันและระงับอัคคภีัย” ของ ยศ.ทร.
 เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสู

สภาวะวิกฤต
 กําหนดใหถือปฏิบัตติาม “แผนปองกันและระงับอัคคภีัย” ของ ยศ.ทร.

 เมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะ
ปกติ

 กอง/หนวยท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย สํารวจความเสียหาย รายงานตอ
หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
 ดําเนินการจัดหาสถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานใหกับกอง/หนวยท่ีไดรบัผลกระทบ
 กําหนดเปาหมายใหสามารถเริม่ปฏิบัติงานไดภายในเวลาตามความเรงดวน นับ
จากเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๕

๘.๒ กรณีเหตุการณอุทกภัย

หวงเวลา ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ
 เมื่อเริม่มีเหตุการณ  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ทําหนาท่ีในการติดตามขอมลูขาวสารและสถานการณการเกิด

อุทกภัยอยางใกลชิด วิเคราะหแนวโนม และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทุก
ระยะและแจงเวียนใหหนวย/กองตาง ๆ ทราบถึงสถานการณ
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง ประสานตดิตามสถานการณอยางใกลชิด
 ทุกกอง/หนวยงาน จัดใหมีการ Back Up ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานซึ่ง
ไมไดอยูในระบบสารสนเทศ หรือระบบขอมูลกลาง ลงอุปกรณสํารองขอมูล เชน
External Hard Disk แผน CD ฯลฯ เพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล
 หนวย/กอง ประสานงานในการเตรียมจดัหาสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณหากพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง แจงหัวหนาคณะบรหิารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ทีมบริหารความตอเน่ือง เพ่ือแจงขอมูลใหกับ
บุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมพรอมเบื้องตน
โดยกระบวนการ Call Tree เริ่มจาก
ประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง

แตละทีม
 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองแตละทีม แจงทีมบริหารฯ (บุคลากรหลัก)
 ทีมบริหารความตอเน่ืองแตละทีมแจงบุคลากรภายในทีมจนครบทุกคน
 บุคลากรหลักคนสุดทายในทีม ตดิตอกลับไปยังหัวหนาทีม เพ่ือยืนยนัการ

รับทราบขอมลู กรณีท่ีไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหติดตอบคุลากรสํารอง
 เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสู
สภาวะวิกฤต

 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง ประสานกอง /หนวยท่ีเก่ียวของ เตรียม
ความพรอมของสถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ใหเรยีบรอย
พรอมสําหรับการปฏิบัติงานของคณะบรหิารความตอเน่ือง และทีมงานบริหารความ
ตอเน่ือง
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง เสนอหัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
ประกาศใชแผนความตอเน่ือง
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
และทีมบริหารความตอเน่ือง ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือรับทราบการ
ประกาศใชและปฏิบัตติามแผนความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ท่ีกําหนด นับตั้งแตไดรับแจงจากหัวหนาทีมฯ
 ทีมบริหารความตอเน่ืองปฏบิัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผดิชอบ
 หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ติดตามการปฏิบตัิงานของทีมบรหิารความ
ตอเน่ือง แกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และตดิตามสถานการณอยางใกลชิด เพ่ือ
ตัดสินใจในการกลับมาปฏบิัติงาน ณ ท่ีตั้งปกติ

 เมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะ
ปกติ

 กอง/หนวยท่ีไดรับผลกระทบตรวจสอบความเสียหาย และดําเนินการเพ่ือใหเขา
สูการทํางานในสภาวะปกติ



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๖

๘.๓ กรณีเหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล

หวงเวลา ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ
 เมื่อเริม่มีเหตุการณ  ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง/ผูท่ีไดรับมอบหมาย ตดิตามสถานการณ

อยางใกลชิด และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทุกระยะ
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง ประสานตดิตามสถานการณอยางใกลชิด
 ทุกกอง/หนวยงาน จัดใหมีการ Back Up ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานซึ่ง
ไมไดอยูในระบบสารสนเทศ หรือระบบขอมูลกลาง ลงอุปกรณสํารองขอมูล เชน
External Hard Disk แผน CD ฯลฯ เพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล
 หนวย/กอง ประสานงานในการเตรียมจดัหาสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณหากพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง แจงหัวหนาคณะบรหิารความตอเน่ือง
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ทีมบริหารความตอเน่ือง เพ่ือแจงขอมูลใหกับ
บุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมพรอมเบื้องตน

 เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสู
สภาวะวิกฤต

 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง ประสานกอง/หนวยท่ีเก่ียวของ เตรียม
ความพรอมของสถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ใหเรยีบรอย
พรอมสําหรับการปฏิบัติงานของคณะบรหิารความตอเน่ือง และทีมงานบริหารความ
ตอเน่ือง
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง เสนอหัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง
ประกาศใชแผนความตอเน่ือง
 ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง และ
ทีมบริหารความตอเน่ือง ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือรับทราบการประกาศใช
และปฏิบตัิตามแผนความตอเน่ือง
 ทีมบริหารความตอเน่ือง รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ท่ีกําหนด นับตั้งแตไดรับแจงจากหัวหนาทีมฯ
 ทีมบริหารความตอเน่ืองปฏบิัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผดิชอบ
 หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ติดตามการปฏิบตัิงานของทีมบรหิารความ
ตอเน่ือง แกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และตดิตามสถานการณอยางใกลชิด เพ่ือ
ตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ท่ีตั้งปกติ

 เมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะ
ปกติ

 กอง/หนวยท่ีไดรับผลกระทบตรวจสอบความเสียหาย และดําเนินการเพ่ือใหเขา
สูการทํางานในสภาวะปกติ

.............................................



แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หนา ๑๗

ผนวก
รายละเอียดแผนแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัตทิี่อาจจะเกิดกับ

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ยศ.ทร.
(IT Contingency plan)



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ยศ.ทร.

(IT Contingency plan)

๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือใหสามารถรับมือกับเหตุการณที่ทําใหระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญหยุดชะงักได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งสามารถกูคืนระบบดังกลาว เพ่ือใหกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว

๑.๒ เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ใหมีเสถียรภาพ และมีความพรอมสําหรับใชงานตลอดเวลา

๑.๓ เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแกระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย วัสดุอุปกรณระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย
ฯลฯ

๑.๔ เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึนไดทุกเวลา
๑.๕ เพื่อจัดใหมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีตอระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ

อันจะกอใหเกิดการหยุดชะงักของระบบได

๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากภารกิจของ ยศ.ทร. มีความหลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการปองกันปญหา และลดโอกาส
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ อันจะสงผล
กระทบตอระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ยศ.ทร. เปนไปอยางเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพ่ือใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

จากการวิเคราะหและตรวจสอบความเสี่ยงตาง ๆ ดานสารสนเทศ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ยศ.ทร. พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเปนอันตรายตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ยศ.ทร. มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และ
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนจะตองจัดทําแผน
รองรับสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแกไขปญหา
ที่อาจจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ยศ.ทร.

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหและตรวจสอบความเสี่ยงตาง ๆ ดานสารสนเทศของ ยศ.ทร. พบประเภทความเสี่ยงที่

อาจเปนอันตรายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามากําหนดในแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอน
และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ มกีารกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๑๙

๓.๑ แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศนี้ครอบคลุมเฉพาะเหตุการณ ดังตอไปนี้

- กรณีเกิดไฟไหม
- กรณีโดนเจาะระบบ
- กรณีไฟดับ
- กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ

๓.๒ ระบบงานสารสนเทศสําคัญทีจ่ะตองดําเนินการ จํานวน ๓๐ ระบบ ตามอนุผนวกที่แนบ
๓.๓ ระยะเวลาที่ไมสามารถใหบริการระบบงานสําคัญ ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
๓.๔ ไฟไหม หมายถึง เหตุการณไฟไหมที่ทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหายตอหองระบบเครือขาย

ขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server Room) หองเครือขายสื่อสาร (Network Room) และอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยจะตองดําเนินการปรับปรุง/แกไขหองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server Room) หองเครือขาย
สื่อสาร (Network Room) และจัดซื้อจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหม

๓.๕ เจาะระบบ หมายถึง เหตุการณที่ระบบถูกเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสียหาย
อันเกิดจาก Software Malware หรือบุคคลผูไมประสงคดีเขามาทําลาย

๓.๖ ไฟดับ หมายถึง เหตุการณที่อุปกรณในหองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server
Room) และหองเครือขายสื่อสาร (Network Room) ของ ยศ.ทร. ไมมีกระแสไฟฟาใชงาน

๓.๗ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูล ระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ภายในระบบเครือขาย

๓.๘ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ หมายถึง เหตุการณที่เครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย ระบบเครือขายสื่อสาร และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ไมสามารถใชงานได

๓.๙ แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศฉบับนี้ ใหความสําคัญกับคณะทํางานแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ดังนั้น บุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมดจะตองอยูครบ เพ่ือใหการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและ
ภัยพิบัตินี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๑๐ หากเกิดภัยพิบัติในชวงนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ แผนแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ อาจไมสามารถปฏิบัติไดหรืออาจ
ไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร

๓.๑๑ ในแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศฉบับนี้ สถานที่สํารองขอมูล (Backup Site) มี Backup Data Center ตั้งอยูที่ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สสท.ทร. สวนสถานที่ปฏิบัติราชการสํารองใหเปนตามที่สั่งการเมื่อเกิดสถานการณ ฯ ทั้งนี้สถานที่
ปฏิบัติราชการสํารอง อาจกําหนดจากสถานที่ปฏิบัติราชการของหนวยข้ึนตรงของ ยศ.ทร. อันไดแก

๓.๑๑.๑ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ไดแก
- สถานที่ตั้ง สน.รนภ.ยศ.ทร.
- สถานที่ตั้ง กบศ.ยศ.ทร. และ ศภษ.ยศ.ทร.

๓.๑๑.๒ พ้ืนที่ จว.นครปฐม
- สถานที่ตั้ง อาคาร บก.ยศ.ทร. และอาคาร สรส.



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๐

๓.๑๑.๓ พ้ืนที่ จว.สมุทรปราการ
- สถานที่ตั้ง กปศ.ยศ.ทร.

๓.๑๑.๔ พ้ืนที่ จว.ชลบุรี
- สถานที่ตั้ง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
- สถานที่ตั้ง ศฝท.ยศ.ทร.

๓.๑๒ แตละคณะทํางานยอยที่แกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ สามารถใช
บุคลากรรวมกันได

๔. คณะทํางานแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
๔.๑ คณะทํางานประเมินความเสียหายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

๔.๑.๑ หนาที่รับผิดชอบ
๔.๑.๑.๑ รวมกับคณะทํางานอาคารสถานที่  คณะทํางานกู คืนและติดตั้ งระบบ

คอมพิวเตอร และฐานขอมูล คณะทํางานตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล เพ่ือตรวจสอบ
ความเสียหาย

๔.๑.๑.๒ จัดทําสรุปผลการตรวจสอบความเสียหายในแตละดาน เสนอผูบริหาร และ
ผูเก่ียวของดําเนินการแกไข

๔.๑.๒ คณะทํางาน
๔.๑.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก

กรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒
นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๑.๒.๒ พ้ืนทีอ่าคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ กทม.



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๑

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตรฯ ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๑.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน เสธ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๖๖๐๐๓ -
เจาหนาที่ นายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -

ผูชวยนายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -
เจาหนาที่สารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ ๐๘-๑๕๗๕-๔๖๔๕

๔.๒ คณะทํางานอาคาร สถานที่
๔.๒.๑ หนาที่รับผิดชอบ

๔.๒.๑.๑ จัดเตรียมพ้ืนที่ตาง ๆ รวมถึงระบบไฟฟาและสื่อสารตาง ๆ ณ Backup Site
เพ่ือใหพรอมใชงาน

๔.๒.๑.๒ ประสานกอง สน.ยศ.ทร. เพ่ือตรวจสอบความเสียหายของสถานที่ และรวม
ประเมินความเสียหาย

๔.๒.๑.๓ ดูแลการซอมแซมหรือกอสรางหองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต
(Server Room) และหองเครือขายสื่อสาร (Network Room) ที่เกิดความเสียหายข้ึนใหม

๔.๒.๑.๔ ตรวจสอบความพรอมและการทํางานของอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS) และ
อุปกรณเครื่องปนไฟ (Generator)

๔.๒.๑.๕ รักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ตองมีการควบคุมตาง ๆ
๔.๒.๒ คณะทํางาน

๔.๒.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก
กรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๒

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๒.๒.๒ พ้ืนที่อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ กทม.

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตรฯ ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๒.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน รอง ตก.กบก.ฯ ๖๖๓๐๓ -
เจาหนาที่ เจาหนาที่ไฟฟา กบก.ฯ ๖๖๓๑๔ -

เจาหนาที่โยธา กบก.ฯ ๖๖๓๑๐ -

๔.๓ คณะทํางานกูคืนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๔.๓.๑ หนาที่รับผิดชอบ

๔.๓.๑.๑ ประเมิน ตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดข้ึน
๔.๓.๑.๒ ใหขอมูลที่จําเปนเพ่ือจัดหาอุปกรณที่สําคัญ เพ่ือใหคณะทํางานจัดการทั่วไป

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ
๔.๓.๑.๓ ประเมินระยะเวลาในการซอมแซม หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพยสินสารสนเทศ

ที่เกิดความเสียหาย
๔.๓.๑.๔ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ใหสามารถใชงานไดดังเดิม
๔.๓.๑.๕ ดูแลการกูคืนระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของหนวยงาน ใหสามารถ

ใชงานได



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๓

๔.๓.๑.๖ ประสานงานกับคณะทํางานอาคารสถานที่ในการแกไขปญหา
๔.๓.๒ คณะทํางาน

๔.๓.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก
กรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒
นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๓.๒.๒ พ้ืนที่อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ กทม.

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตรฯ ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๓.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน นายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -
เจาหนาที่ ผูชวยนายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ -

เจาหนาที่สารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ ๐๘-๑๕๗๕-๔๖๔๕
๔.๔ คณะทํางานตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล

๔.๔.๑ หนาที่รับผิดชอบ
๔.๔.๑.๑ ตรวจสอบความเสียหายของระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๔

๔.๔.๑.๒ ตรวจสอบความครบถวนของระบบฐานขอมูล
๔.๔.๑.๓ รวมมือกับคณะทํางานกู คืนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

คณะทํางานตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล ในการทดสอบระบบภายหลังจากการกูคืน
๔.๔.๒ คณะทํางาน

๔.๔.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก
กรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒
นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๔.๒.๒ พ้ืนที่อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ กทม.

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตร ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๔.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน นายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -
เจาหนาที่ ผูชวยนายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ -

เจาหนาที่สารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ ๐๘-๑๕๗๕-๔๖๔๕



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๕

๔.๕ คณะทํางานประชาสัมพันธขอมูล
๔.๕.๑ หนาที่รับผิดชอบ แจงผูใชงานทั้งหมดทราบ กรณีไมสามารถใชงานระบบคอมพิวเตอร

และเครือขายได
๔.๕.๒ คณะทํางาน

๔.๕.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก
กรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒
นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๕.๒.๒ พ้ืนที่อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ กทม.

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตรฯ ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๕.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน นายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -
เจาหนาที่ ผูชวยนายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ -

เจาหนาที่สารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ ๐๘-๑๕๗๕-๔๖๔๕



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๖

๔.๖ คณะทํางานจัดการทั่วไป
๔.๖.๑ หนาที่รับผิดชอบ

๔.๖.๑.๑ ประสานและจัดการงานทั่วไป รวมถึงการจัดหาอุปกรณและซอฟตแวรตาง ๆ
ที่จําเปนตอการกูคืนระบบ

๔.๖.๑.๒ ชวยดําเนินการดานการของบประมาณในการจัดหาอุปกรณที่จําเปนตอการกูคืน
ระบบ

๔.๖.๑.๓ ชวยจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ
๔.๖.๑.๔ ใหความชวยเหลือคณะทํางานอ่ืน ๆ

๔.๖.๒ คณะทํางาน
๔.๖.๒.๑ พ้ืนที่อาคาร สรส. ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต แผนก

กรรมวิธขีอมูล กบศ.ยศ.ทร. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๒๑ ๐๘-๗๘๓๐-๙๘๕๘
เจาหนาที่ รอง ผอ.กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๕๙๑ ๐๘-๙๐๓๕-๓๙๐๐

หน.กรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๗๘๗-๐๗๘๒
นปก.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๕๗๐-๘๔๐๖
นายทหารสื่อสารขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๑๙๘๗-๖๐๐๕
นายทหารจัดการขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๖๖๐๑-๗๐๗๖
เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๘๙๔-๓๙๙๔
เจาหนาที่เตรียมขอมูลฯ ๕๓๖๕๑ ๐๙-๑๕๐๑-๔๘๑๐
เจาหนาที่ซอมบํารุงฯ ๕๓๖๕๑ ๐๘-๙๐๔๗-๔๗๙๒

๔.๖.๒.๒ พ้ืนที่อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร
แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.ยศ.ทร. เขตบางกอกใหญ  กทม.

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. ๕๕๕๒๑ ๐๘-๒๒๒๓-๐๖๑๕
เจาหนาที่ ประจํา ยศ.ทร. ชวยราชการฯ ๕๔๘๖๙ ๐๘-๗๕๐๐-๒๘๔๘

หน.นาวิกศาสตรฯ ๕๓๐๗๒ ๐๘-๑๓๕๕-๑๖๔๑
ประจําแผนกนาวิกศาสตรฯ ๕๔๐๐๖ ๐๘-๘๘๘๓-๗๑๐๗

๔.๖.๒.๓ พ้ืนที่อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๗

หนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
ในเวลาราชการ

เบอรโทรศัพท
นอกเวลาราชการ

หัวหนาคณะทํางาน นายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๖๖ -
เจาหนาที่ ผูชวยนายทหารสารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ -

เจาหนาที่สารสนเทศฯ ๖๖๐๕๒ ๐๘-๑๕๗๕-๔๖๔๕

๕. แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศฉบับนี้ แสดงถึงข้ันตอนในการปองกันจากเหตุการณภัยพิบัติที่สามารถทําลายหรือกอใหเกิดความ
เสียหายอยางสูงตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตั้งอยูตามพ้ืนที่ของหนวยข้ึนตรง ยศ.ทร. ที่มี SERVER และ
ระบบฐานขอมูลและระบบงานสารสนเทศในครอบครอง ไดแก

 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ชั้น ๒ หองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server
Room) และหองเครือขายสื่อสาร (Network Room) ชั้น ๑ แผนกกรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทรง

 อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๑ หองกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร แผนกนาวิกศาสตร สน.รนภ.
ยศ.ทร.

 อาคารกองบังคับการ ชั้น ๑ หองสํานักงานสารสนเทศ สํานักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้

๕.๑ กอนเกิดเหตุการณภัยพิบัติ
๕.๑.๑ จัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ จะแสดงข้ันตอนที่เก่ียวของทั้งหมดในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งประกอบไปดวย
๔ เหตุการณ ไดแก

๕.๑.๑.๑ กรณีไฟไหม
๕.๑.๑.๒ กรณีโดนเจาะระบบ และการปองกันผูบุกรุกลมเหลว
๕.๑.๑.๓ กรณีไฟดับ
๕.๑.๑.๔ กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ

๕.๑.๒ จัดเตรียมสถานที่สํารองขอมูล (Backup Site) และตรวจสอบความพรอมใชงาน
๕.๑.๒.๑ สถานที่สํารองขอมูล (Backup Data center) ตั้งอยูที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สสท.ทร.
๕.๑.๒.๒ สถานที่ปฏิบัติราชการสํารองตามทีส่ั่งการ โดยตรวจสอบความพรอมใชงาน ดังนี้

(๑) ความพรอมใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณที่
เก่ียวของ โดยดําเนินการตรวจสอบเดือนละ ๑ ครั้ง

- ระบบงานที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แตละเครื่อง
- สถานะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณ

(๒) ความพรอมใชงานของอุปกรณเครือขาย โดยดําเนินการตรวจสอบเดือนละ
๑ ครั้ง

- การเชื่อมตอกับระบบเครือขายหลัก



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๒๘

- สถานะของอุปกรณเครือขาย
- Configuration ของอุปกรณเครือขาย

๕.๑.๓ การสํารองขอมูลของระบบ จะทําการสํารองขอมูลแยกออกเปน ๓ สวน คือ
สวนที่ ๑ ทําการสํารองขอมูลของฐานขอมูลโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ดวยเทคโนโลยีของตัวอุปกรณ

แบบ RAID1 (Mirror disk)
สวนที่ ๒ ทําการสํารองขอมูลทั้งหมดของระบบฐานขอมูล (Full Backup) ทุกเดือน โดยขอมูลที่

ทําการสํารองแลว จะจัดเก็บในรูปแบบของแผนบันทึกขอมูลแบบซีดี/ดีวีดี/Flash Drive/External Harddisk
จํานวน ๒ ชุด จัดเก็บไวที่หองปฏิบัติงานกรรมวิธีขอมูลของหนวย ๑ ชุด และสงไปจัดเก็บนอกพ้ืนทีอี่ก ๑ ชุด ดังนี้

- จัดเก็บที่แผนกกรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. ๑ ชุด และ กบศ.ยศ.ทร. พ้ืนที่ กทม. ๑ ชุด
- จัดเก็บที่ สน.รนภ.ยศ.ทร. ๑ ชุด และทีพ้ื่นที่นอกหนวย ๑ ชุด
- จัดเก็บที่ สนง.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๑ ชุด และที่ ยก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๑ ชุด
สวนที่ ๓ ทําการสํารองขอมูลของฐานขอมูลแลวอัพโหลดไปจัดเก็บที่เครื่องแมขายระบบ

ฐานขอมูลหลักของ ทร. ณ อาคาร สสท.ทร. ทุกเดือน
๕.๑.๔ จัดเก็บแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศไวภายนอกสถานที่ เมื่อแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ไดรับอนุมัติแลว ในแตละปงบประมาณจะทําสําเนาและสงไปแยก
จัดเก็บไวตามหนวยตาง ๆ ตามพ้ืนที่ที่มีหองปฏิบัติการ SERVER และเครือขาย และจะมีการนําแผนแกไขปญหา
จากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ฉบับที่ปรับปรุงใหม
ไปเปลี่ยนทดแทนทันที ที่มีการปรับปรุง โดยมีรายการสถานที่จัดเก็บ ดังนี้

๕.๑.๔.๑ จัดเก็บที่กองกําลังพลและธุรการ บก.ยศ.ทร. ๑ ชุด
๕.๑.๔.๒ จัดเก็บที่แผนกกรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. ๑ ชุด และ กบศ.ยศ.ทร. พ้ืนที่ กทม. ๑ ชุด
๕.๑.๔.๓ จัดเก็บที่ สน.รนภ.ยศ.ทร. ๑ ชุด และที่พ้ืนที่นอกหนวย ๑ ชุด
๕.๑.๔.๔ จัดเก็บที่ สนง.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๑ ชุด และ ยก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๑ ชุด

๕.๒ ขณะเกิดเหตุการณภัยพิบัติ
๕.๒.๑ ในเวลาราชการ เจาหนาที่ผูดูแลระบบแจงใหคณะทํางานแกไขปญหาจากสถานการณความ

ไมแนนอนและภัยพิบัติทันทีหรือในขณะเกิดเหตุการณภัยพิบัติ จากนั้นคณะทํางานแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัติปฏิบัติตามแผนฯ ที่ไดกําหนดไว

๕.๒.๒ นอกเวลาราชการ ผูที่รับทราบเหตุการณแจงใหนายทหารเวรประจําวันรับทราบ นายทหารเวร
ประจําวันรายงานใหนายทหารเวรอาวุโส และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และแจงใหคณะทํางาน
แกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติทันทีหรือในขณะเกิดเหตุการณภัยพิบัติ จากนั้น
คณะทํางานแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภยัพิบัติปฏิบัติตามแผนฯ ที่ไดกําหนดไว

๕.๓ หลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติ
๕.๓.๑ ประเมินความเสียหายและกําหนดสถานที่สําหรับการกูคืน ภายหลังจากเหตุการณบรรเทาหรือ

สงบลงแลว คณะทํางานประเมินความเสียหายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ทําการสํารวจและประเมินความ
เสียหายของอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาโดยประมาณในการปรับปรุง แกไข
ซอมแซม เพ่ือใหกลับมาใชงานไดดังเดิม
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หนาที่ ๒๙

ในสวนของการประเมินความเสียหายของหองระบบเครือขายขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server
Room) และหองเครือขายสื่อสาร (Network Room) ทําการประเมินความเสียหายโดยคณะทํางานประเมินความ
เสียหายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และคณะทํางานอาคารสถานที่ เพ่ือรวมกันพิจารณาวาหองระบบเครือขาย
ขอมูลและอินเตอรเน็ต (Server Room) และหองเครือขายสื่อสาร (Network Room) เกิดความเสียหายมากนอย
เพียงใด

ผลจากการประเมินความเสียหายทําใหทราบวาอุปกรณใดที่เสียหายหรือสูญหายในระหวาง
ที่เกิดเหตุ อุปกรณใดที่ยังใชไดอยู อุปกรณที่เสียหายหรือสูญหายจะไดนําไปสูการจัดหาตอไป นอกจากนั้นผล
การประเมินความเสียหายจะชวยในการกําหนดระยะเวลาในการกูคืนระบบ เพ่ือใหคณะทํางานกูคืนและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะทํางานตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล
เริ่มดําเนินการโดยทันที

๕.๓.๒ การกูคืนระบบและขอมูล ภายหลังจากเหตุภัยพิบัติยุติลง คณะทํางานกูคืนและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย รวมกับคณะทํางานตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล
ดําเนินการแกไข/ติดตั้งระบบงานและขอมูลลงไปใหม

๕.๓.๓ ตรวจสอบความพรอมใชงาน ภายหลังจากการกูคืนระบบและขอมูล คณะทํางานตรวจสอบและ
ประเมินระบบงานสารสนเทศและฐานขอมูล ทําการทดสอบการทํางานของระบบรวมกับผูใชงาน กอนเปดใชงานจริง

๖. สถานท่ีสํารองขอมูล (Backup Site)
๖.๑ สถานที่สํารองขอมูล (Backup Site) มลีักษณะแบบ Cold Backup Site ดังนี้

๖.๑.๑ Data center สํารองตั้งอยูที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.ทร. พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ
กทม.

๖.๑.๒ สถานที่ปฏิบัติราชการสํารองตามสั่งการ ซึ่งอาจจะใชพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของหนวยข้ึนตรง ยศ.ทร.
และจะถูกใชปฏิบัติราชการเมื่อมีคําสั่งใหยายสถานที่ปฏิบัติราชการไปที่หนวยปฏิบัติราชการสํารอง โดยสถานที่
ปฏิบัติราชการสํารองในกํากับของ ยศ.ทร. และคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายที่เก่ียวของที่จะตองทําการยาย
จากที่ตั้งปกติ หรือจัดหาเพ่ิมเติม มีรายการดังนี้

๖.๑.๒.๑ สถานที่ปฏิบัติราชการสํารองในกํากับของ ยศ.ทร.
(๑) พ้ืนที่ กทม. ไดแก

- สถานที่ตั้ง สน.รนภ.ยศ.ทร.
- สถานที่ตั้ง กบศ.ยศ.ทร. และ ศภษ.ยศ.ทร.

(๒) พ้ืนที่ จว.นครปฐม
- สถานที่ตั้ง อาคาร บก.ยศ.ทร., อาคาร สรส.

(๓) พ้ืนที่ จว.สมุทรปราการ
- สถานที่ตั้ง กปศ.ยศ.ทร.

(๔) พ้ืนที่ จว.ชลบุรี
- สถานที่ตั้ง รรชุมพลฯ ยศ.ทร..
- สถานที่ตั้ง ศฝท.ยศ.ทร.

๖.๑.๒.๒ คอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย
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หนาที่ ๓๐

ลําดับ
ที่

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
/อุปกรณเครือขาย จํานวน

หมายเหตุ
กําหนดจํานวนข้ันต่ําที่รายการละ

๑ เครื่อง และสามารถกําหนดเพ่ิมได
๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web and Database

Server)
๑ เครื่อง จากหอง SERVER แตถาเสียหายจน

ใชไมไดใหใช เครื่อง Desktop จาก
หองบริการสารสนเทศทดแทน

๒ อุปกรณ Switch ๒ เครื่อง ตองมีสํารองคลัง
๓ อุปกรณ Wireless Router ๒ เครื่อง ตองมีสํารองคลัง
๔ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย(Desktop/Notebook) ๑๐ เครื่อง ใชจากหองบริการสารสนเทศ
๕ เครื่องพิมพ ๒ เครื่อง ใชจากแผนกกรรมวิธีขอมูล
๖ อุปกรณ Firewall Gateway ๑ เครื่อง ใชจากหองบริการสารสนเทศ
๗ อุปกรณ สายแลน ๒ กลอง ตองมีสํารองคลัง
๘ อุปกรณ หัว RJ45 ๑ กลอง ตองมีสํารองคลัง

๖.๒ การตรวจสอบความพรอมใชงานของสถานที่สํารองขอมูล (Backup Site)
ดําเนินการตรวจสอบความพรอมใชงานของสถานที่สํารองขอมูล (Backup Site) มีรายละเอียดในการ

ตรวจสอบ ดังนี้
๖.๒.๑ ความพรอมใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณที่เก่ียวของ โดยดําเนินการ

ตรวจสอบเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๒.๑.๑ ระบบงานที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แตละเครื่อง
๖.๒.๑.๒ สถานะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณ

๖.๒.๒ ความพรอมใชงานของอุปกรณเครือขาย โดยดําเนินการตรวจสอบเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๒.๒.๑ การเชื่อมตอกับระบบเครือขายหลัก
๖.๒.๒.๒ สถานะของอุปกรณเครือขาย
๖.๒.๒.๓ Configuration ของอุปกรณเครือขาย
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หนาที่ ๓๑

ขั้นตอนการตรวจสอบความพรอมใชงาน Backup Site
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หนาท่ี ๓๒

กระบวนการตรวจสอบความพรอมใชงานของสถานท่ีสํารองขอมูล (Backup Site)
ข้ันตอน ระยะเวลาในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย ๒ ชั่วโมง คณะทํางานกูคืนและติดตั้งระบบ
๑.๑ ระบบงานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) แตละเครื่อง คอมพิวเตอรและเครือขาย
๑.๒ สถานะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณ

๒. ตรวจสอบความพรอมใชงานของอุปกรณและระบบเครือขาย ๒ ชั่วโมง
๒.๑ การเชื่อมตอของระบบเครือขายหลัก
๒.๒ สถานะของอุปกรณเครือขาย
๒.๓ Configuration ของอุปกรณเครือขาย

๓. ทดสอบการใชงานของทุกระบบ ๒ - ๔ ชั่วโมง
๔. รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ ๒ - ๔ ชั่วโมง
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หนาที่ ๓๓

๖.๓ ระยะเวลาในการสํารองขอมูล (Backup Data) ระบบงาน
๖.๓.๑ ทําการสํารองขอมูลอัตโนมัติตลอดเวลา
๖.๓.๒ ทําการสํารองขอมูลทั้งหมดของระบบฐานขอมูล (Full Backup) ทุกเดือน
๖.๓.๓ ทําการสํารองขอมูลไปยัง Backup Site สํารองขอมูลทุกเดือน โดยผูดูแลระบบเปนผูดําเนินการ

๗. เหตุการณท่ีนําไปสูภัยพิบัติและมาตรการปองกัน
เหตุการณที่ไมคาดคิดเก่ียวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน จึงไดกําหนดวิธีปองกันแผนแกไขปญหาจากสถานการณ

ความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือปองกันไมใหเกิดภัยพิบัติตอ
หนวยงานได ประกอบดวย

 กรณีเกิดไฟไหม
 กรณีโดนเจาะระบบ
 กรณีไฟดับ
 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ

๗.๑ กรณีไฟไหม
๗.๑.๑ กอนและขณะเกิดเหตุไฟไหม : ปฏิบัติตามแผนปองกันอัคคีภัย ยศ.ทร. หรือของ นขต.ยศ.ทร. ตามพ้ืนที่
๗.๑.๒ หลังเกิดเหตุไฟไหม : เจาหนาที่ที่เก่ียวของปฏิบัติตามตาราง ดังนี้
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หนาท่ี ๓๔

กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณไีฟไหม
เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลา

ในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ กรณไีฟไหม หลังเกิดเหตุไฟไหม
๑. ตรวจสอบและประเมินความเสยีหาย ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง

๑.๑ คณะอาคาร สถานท่ี ตรวจสอบความเสียหายของอาคาร สถานท่ี คณะทํางานอาคาร สถานท่ี
๑.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสยีหายของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย คณะทํางานประเมินความเสียหาย

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย๑.๓ ตรวจสอบและประเมินความเสยีหายของอุปกรณและระบบเครือขาย
๑.๔ ตรวจสอบและประเมินความเสยีหายของขอมูล คณะตรวจสอบและประเมินระบบงาน

สารสนเทศและฐานขอมลู
๑.๕ ตรวจสอบและประเมินความเสยีหายของระบบงานหลัก คณะทํางานประเมินความเสียหาย

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒. กูคืนระบบ ข้ึนอยูกับความรุนแรงของ

สถานการณ๒.๑ ปรับปรุงหอง Server และหอง Network คณะทํางานอาคาร สถานท่ี
๒.๒ ติดตั้งและกูคืนโปรแกรมระบบท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศหลัก คณะตรวจสอบและประเมินระบบงาน

สารสนเทศและฐานขอมลู๒.๓ ติดตั้งอุปกรณและกําหนดคา configuration ของระบบเครอืขาย
๒.๔ ติดตั้งโครงสรางฐานขอมลูระบบสารสนเทศหลัก
๒.๕ ติดตั้งระบบสารสนเทศหลัก

๓. ประชาสัมพันธใหผูใชงานทราบ เมื่อเกิดเหตุ คณะทํางานประชาสัมพันธขอมลู
๔. ใหบริการระบบสารสนเทศหลกั ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง

หลังจากการติดตั้งฯแลว
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หนาที่ ๓๕
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หนาที่ ๓๖

๗.๒ กรณีโดนเจาะระบบ
๗.๒.๑ กอนเกิดเหตุโดนเจาะระบบ มีมาตรการและวิธีการปองกัน ดังนี้

๗.๒.๑.๑ ดําเนินการตรวจสอบการกําหนดคา Policy ของอุปกรณ Firewall เพ่ือปองกันไมให
ผูไมไดรับอนุญาตเขามาในเครือขายอินเตอรเน็ตได

๗.๒.๑.๒ ตรวจสอบ IPS วามีผูไมประสงคดีพยายามบุกรุกเขามาในระบบหรือไม
๗.๒.๑.๓ ทําการ Backup Config ของอุปกรณเครือขายทั้งหมด
๗.๒.๑.๔ เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา

ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทร.
๗.๒.๑.๕ จัดเจาหนาที่ดูแลและตรวจสอบระบบเครือขาย เพ่ือตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตของ ยศ.ทร.
๗.๒.๑.๖ รายงานผลการตรวจสอบการปองกันการโดนเจาะระบบแกผูบังคับบัญชา และประธาน คทส.

ยศ.ทร./CIO ยศ.ทร. ทราบ
๗.๒.๒ ขณะถูกเจาะระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้

๗.๒.๒.๑ วิเคราะหปญหา สาเหตุ และประมาณการเวลาในการแกไข
๗.๒.๒.๒ แจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือรับทราบปญหา และดําเนินการตัดระบบการเชื่อมตอจาก

ภายนอกทันที เพ่ือยับยั้งการเจาะระบบ
๗.๒.๒.๓ แจงคณะทํางานประชาสัมพันธขอมูล กรณีเปนปญหากระทบในปริมาณมากหรือตองใช

เวลาในการแกไขนานกวา ๔ ชั่วโมง
๗.๒.๒.๔ กรณทีี่มคีวามเสี่ยงสูง ใหดําเนินการตัดระบบที่ถูกบุกรุกออกจากระบบเครือขาย

๗.๒.๓ หลังถูกเจาะระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการตามตาราง ดังนี้
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หนาท่ี ๓๗

กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีโดนเจาะระบบ
เหตุการณ สาเหตุ การแกปญหา ระยะเวลาใน

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ กรณโีดน หลังโดนเจาะระบบ
เจาะระบบ ๑. เก็บหลักฐานพรอมทําการตรวจสอบ LOG ๘ ชั่วโมง คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ

๒. ตรวจสอบและประเมนิความเสียหาย
๒.๑ ตรวจสอบอุปกรณ Hardware เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ๒๔ ชั่วโมง

๒.๑.๑ กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสียหายทั้งหมด
(๑) จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย คณะทํางานจดัการทั่วไป
(๒) ติดตั้งโปรแกรมระบบ คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ
(๓) ติดตั้งระบบโครงสรางฐานขอมูล คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ
(๔) ติดตั้งระบบสารสนเทศหลัก คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ

๒.๑.๒ กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสียหายบางสวน ๑๒ ชั่วโมง
(๑) ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ (Hardware) และ

ดําเนินการซอมแซม
คณะทํางานประเมินความเสียหายฯ
คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ

(๒) ตรวจสอบความเสียหายของโครงสรางฐานขอมูล คณะตรวจสอบและประเมินระบบงานฯ
(๒.๑) ขัดของบางสวน ดําเนินการแกไข คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ
(๒.๒) ขัดของทั้งหมด ดําเนินการจัดทําโครงสรางฐานขอมูลใหม คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ

(๓) ตรวจสอบความเสียหาย/ขัดของ ของระบบสารสนเทศหลัก คณะตรวจสอบและประเมินระบบงานฯ
(๓.๑) ขัดของบางสวน ดําเนินการแกไข คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ
(๓.๒) ขัดของทั้งหมด ดําเนินการติดตัง้ระบบใหม คณะทํางานกูคืนและติดตัง้ระบบฯ

๒.๒ ตรวจสอบพบการเปลีย่นแปลงหนาระบบงาน ๘ ชั่วโมง คณะตรวจสอบและประเมินระบบงานฯ
(๑) จัดเก็บไฟลที่ถูกแกไขไปดาํเนินการตรวจสอบ
(๒) ติดตั้งไฟลของหนาระบบงานใหสามารถใชงานไดปกติ

๓. ทดสอบการใชงาน พรอมเปดใหบริการ คณะตรวจสอบและประเมินระบบงานฯ
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หนาท่ี ๓๘

กระบวนการแกไขปญหา โดยการตรวจสอบ LOG
กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีโดนเจาะระบบ

เหตุการณ สาเหตุ การแกปญหา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ กรณี หลังจากเก็บหลักฐานแลว ดําเนินการดังน้ี ๘ ชั่วโมง คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ
โดนเจาะระบบ ๑. ตรวจสอบ LOG Access ที่มีการ Access เขามาใชงานในระบบงาน

โดยตรวจสอบจากอุปกรณที่เก่ียวของ
๒. ตรวจสอบ IP Address ที่เขามา
๓. ตรวจสอบ Port ที่ถูกบุรุก
๔. ตรวจสอบเวลาทีโ่นเจาะระบบ
๕. ทําการวิเคราะห
๖. รายงานผลการวิเคราะหแกผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
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หนาที่ ๓๙
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หนาที่ ๔๐

หนวยงานที่มีภารกิจในการชวยเหลือในกรณีถูกเจาะระบบ
หนวยงาน หนาที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการติดตอ

กองปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกสและ
สารสนเทศ สสท.ทร.

อํานวยการ กํากับดูแล และดําเนินการ
เก่ียวกับการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศของ ทร.
รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของ ทร. ดาน
สงครามขอมูลขาวสาร รวบรวมขอมูลและ
สถิติ วิเคราะหและประเมินผล ตลอดจน
เผยแพรและแจกจายใหหนวยที่เก่ียวของ

๐ ๒๔๖๖ ๑๒๙๐
๕๗๘๓๕
๕๗๘๓๖

กองบังคับการ
ปราบปราม
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ดําเนินการสืบสวนการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๓๗ ๑๑๙๙
โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๖๘๐๘
Website : http://www.ecdpolice.com

ศูนยตรวจสอบและ
วิเคราะห การกระทําผิด
ทางเทคโนโลยี
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

ดําเนินการสอบสวนการกระทําความผิด
ทางกฎหมาย โดยใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดทาง
เทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร ๓๓
ชั้น ๔ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กทม.
๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๖๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๘๙
Website : http://itc.police.go.th

สํานักคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปราม
และสืบสวนผูกระทําความผิดในคดี
เก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น ๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑๒๘ ซอย ๙
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กทม. ๑๐๒๑๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๙๗๕ ๙๘๓๒
Website : http://www.dsi.go.th

กระทรวงไอซีที เปนผูออกและบังคับใช พ.ร.บ. การกระทํา
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

ชั้น ๘ อาคาร B ศูนยราชการแจงวัฒนะ
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๐๕ ๗๓๗๐
E-Mail : pr@mict.go.th
Website : http://www.mict.go.th
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หนาที่ ๔๑

หนวยงาน หนาที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการติดตอ
ศูนยประสานงานการ
รักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอรประเทศ
ไทย (Thai CERT)

มีภาระหนาที่ ในการรับแจงเหตุ และ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ภายในประเทศไทย และหนวยงาน CSIRT
ในตางประเทศ เพ่ือตอบสนองและจัดการ
ตอเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย
คอมพิวเตอร รวมถึงการใหการสนับสนุน
ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอหนวยงานเพ่ือ
ดําเนินการแกไขเหตุการณ
ที่ไดรับแจง

ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) ศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่
๑๒๐ ม.๓ อาคารหนวยราชการ (อาคาร B)
ชั้น ๗
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กทม. ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๘๓
Website : http://www.thaicert.or.th
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หนาที่ ๔๒

๗.๓ กรณไีฟดับ
๗.๓.๑ กอนเกิดเหตุไฟดับ มีข้ันตอนดังนี้

๗.๓.๑.๑ จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
๗.๓.๑.๒ ทําการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสํารองไฟฟาที่ติดตั้ง ณ หองเครื่องแมขาย

(Server Room) และหองอุปกรณเครือขาย (Network Room) เดือนละ ๑ ครั้ง
๗.๓.๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
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หนาท่ี ๔๓

๗.๓.๒ ขณะเกิดเหตุไฟดับ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
กรบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีไฟดับ

เหตุการณ สาเหตุ การแกปญหา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ กรณไีฟดับ ขณะเกิดเหตุไฟดบั ดําเนินการทนัที
๑. ตรวจสอบการพวงเคร่ืองแมขาย อุปกรณเครือขาย และ เมื่อไฟดับ คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ
อุปกรณที่เก่ียวของ กับระบบสํารองไฟฟา (UPS)
๒. ประชาสัมพันธใหผูใชงานทราบ คณะทํางานประชาสัมพนัธขอมูล
๓. ตรวจสอบชวงเวลาที่ไฟฟาดบั คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ

กรณีดับนานเกิน ๒๐ นาที ทําการปด Shutdown ระบบเคร่ืองแมขาย ๕ นาที
อุปกรณเครือขาย และอุปกรณที่เก่ียวของ



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาท่ี ๔๔

๗.๓.๓ ขณะเกิดเหตุไฟดับ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
กรบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีไฟดับ

เหตุการณ สาเหตุ การแกปญหา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ กรณไีฟดับ หลังเกิดเหตุไฟดบั
๑. ประสาน กอง สน.ยศ.ทร. เดินเคร่ืองปนไฟ (Generator) ๔ ชั่วโมง คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ
ใหสามารถทํางานได
๒. ประสานการไฟฟานครหลวง เพื่อขอทราบสาเหตุของไฟดับ และ
ระยะเวลาในการแกไข
๓. เมื่อไฟฟากลับคืนสูสภาพปกติ ทําการเปดระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร คณะทํางานกูและติดตั้งระบบฯ
แมขาย อุปกรณเครือขาย และอุปกรณที่เก่ียวของ ๕ นาที
๔. หาแนวทางปองกันหากเกิดไฟฟาดับและอุปกรณเคร่ืองปนไฟ
(Generator) และเคร่ืองสํารองไฟฟา (UPS) ไมทํางาน หรือทํางานไดใน
ระยะเวลาไมถึง ๔๕ นาที



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๔๕



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๔๖

๗.๔ กรณเีครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ
๗.๔.๑ กอนเกิดเหตุเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ มีข้ันตอนดังนี้

๗.๔.๑.๑ จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการทํางาน (Monitor) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณ
เครือขายสื่อสาร และอุปกรณที่เก่ียวของ ตลอดเวลาที่ใหบริการ

๗.๔.๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณเครือขาย
สื่อสาร และอุปกรณที่เก่ียวของ



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาท่ี ๔๗

๗.๔.๒ ขณะเกิดเหตุเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ มีข้ันตอนดังนี้
กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ

เหตุการณ
เกิดภัยพิบัติ

สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขายและ
เครือขาย

สื่อสารขัดของ

ขณะเกิดเหตุเครื่องแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ คณะทํางานกูคืนและติดตั้ง
ระบบฯประเมินความเสียหาย

๑. กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(๑) กรณีท่ีเกิดจากอุปกรณเสียหาย ทําการ Shutdown ๓๐ นาที

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอุปกรณขัดของ
(๒) กรณีเกิดจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมประยุกต ๓๐ นาที

ทําการ Shutdown เครือ่งท่ีโปรแกรมขัดของ
(๓) กรณีท่ีเกิดจากระบบฐานขอมูลเสียหาย ทําการปดระบบ ๓๐ นาที

๒. กรณีเครือขายสื่อสาร
(๑) กรณีท่ีเกิดจากอุปกรณเสียหาย ทําการ Shutdown ๒๐ นาที

อุปกรณท่ีขัดของ
(๒) กรณีคา Configuration ของอุปกรณเสียหาย ทําการ ๒๐ นาที

Shutdown อุปกรณท่ีขัดของ
(๓) กรณีการเชื่อมโยงขัดของ

(๓.๑) โทรแจงใหผูบริการดําเนินการแกไข ๕ นาที
(๓.๒) แจงให สสท.ทร. ดําเนินการแกไข ๕ นาที



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาท่ี ๔๘

๗.๔.๓ หลังเกิดเหตุเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ มีข้ันตอนดังนี้
กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายสื่อสารขัดของ

เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัย กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร

แมขายและเครือขาย
สื่อสารขัดของ

หลังเกิดเหตุเครื่องแมขายสื่อสารขัดของ คณะทํางานกูคืน
และติดตั้งระบบฯพิบัติ ๑. กรณีเครื่องแมขาย

(๑) กรณีท่ีเกิดจากอุปกรณเสียหาย ทําการเปลี่ยนอุปกรณท่ีขัดของ ๔ ชั่วโมง
และ Start เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

(๒) กรณีเกิดจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมประยุกต ทําการกูคืน
โปรแกรมฯ

๔ ชั่วโมง

(๓) กรณีท่ีเกิดจากระบบฐานขอมูลเสียหาย ทําการกูคืนระบบฐานขอมูล ๑๒ ชั่วโมง
๒. กรณีเครือขายสื่อสาร

(๑) กรณีท่ีเกิดจากอุปกรณเสียหาย ทําการเปลี่ยนอุปกรณท่ีขัดของ ๔ ชั่วโมง
และ Start อุปกรณ

(๒) กรณีคา Configuration ของอุปกรณเสียหาย ทําการกูคืนคา ๒ ชั่วโมง
Configuration

(๓) กรณีการเชื่อมโยงขัดของ
(๓.๑) ขอทราบเวลาแกไขของผูใหบริการ ๔ ชั่วโมง
(๓.๒) ขอทราบเวลาแกไขของ สสท.ทร. ๔ - ๖ ชั่วโมง



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๔๙



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๐

กระบวนการประเมินความเสียหายของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ประเมินความเสียหายของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสาร

เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
(คณะทํางานประเมิน
ความเสยีหายระบบฯ)

เกิดภัยพิบตัิ ๑. กรณีไฟไหม ดําเนินการประเมินความเสียหาย ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบความเสียหายของหองเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (SERVER Room) และหอง
เครือขายสื่อสาร (Network Room) รวมกับ
คณะทํางานอาคารสถานท่ี
๑.๒ ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ
คอมพิวเตอรและเครือขาย รวมกับคณะทํางานกูคืน
และตดิตั้งระบบเครือขาย
๑.๓ ตรวจสอบการทํางานของระบบ รวมกับ
คณะทํางานตรวจสอบและประเมนิระบบงาน

๕ วัน คณะทํางานอาคาร
สถานท่ี
คณะทํางานกูคืนและ
ติดตั้งระบบฯ
คณะทํางานตรวจสอบ
และประเมิน
ระบบงานฯ

๒. กรณีโดนเจาะ ดําเนินการประเมินความเสียหาย ดังนี้ ๑๒ ช่ัวโมง
ระบบ ๒.๑ ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ

คอมพิวเตอรและเครือขาย รวมกับคณะทํางาน
กูคืนและตดิตั้งระบบเครือขาย
๒.๒ ตรวจสอบการทํางานของระบบ รวมกับ
คณะทํางานตรวจสอบและประเมนิระบบงาน
๒.๓ ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล
รวมกับคณะทํางานตรวจสอบและประเมิน
ฐานขอมูล

๓. กรณีไฟดับ ดําเนินการประเมินความเสียหาย ดังนี้ ๔ - ๑๒ ช่ัวโมง
๓.๑ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งสํารองไฟ
(UPS)
๓.๒ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งปนไฟ
(Generator) รวมกับคณะทํางานอาคารสถานท่ี
๓.๓ ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ
คอมพิวเตอรและเครือขาย รวมกับคณะทํางาน
กูคืนและตดิตั้งระบบเครือขาย
๓.๔ ตรวจสอบการทํางานของระบบ รวมกับ
คณะทํางานตรวจสอบและประเมนิระบบงาน



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๑

ประเมินความเสียหายของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสาร
เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

๓.๕ ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล
รวมกับคณะทํางานตรวจสอบและประเมิน
ฐานขอมูล

เกิดภัยพิบัติ ๔. กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขายและเครือขาย
สื่อสารขัดของ

๔.๑ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งคอมพิวเตอร
แมขาย และอุปกรณท่ีเกีย่วของ

๔-๖ ช่ัวโมง

๔.๒ ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขาย
และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ
๔.๓ ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของระบบ
โปรแกรม และขอมลู รวมกับคณะทํางานกูคืนและ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

๕. รายงานผลการประเมินความ
เสียหายตามลําดับช้ันและแจง
ผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป

๕.๑ ผลการตรวจสอบความเสยีหายของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (SERVER Room) และหอง
เครือขายสื่อสาร (Network Room)

๕ วัน

๕.๒ ผลการตรวจสอบความเสยีหายของอุปกรณ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
๕.๓ ผลการตรวจสอบความเสยีหายของระบบงาน
๕.๔ ผลการตรวจสอบความเสยีหายของฐานขอมูล
๕.๕ ผลการตรวจสอบความเสยีหายของเครื่อง
สํารองไฟ (UPS) และอุปกรณปนไฟ (Generator)



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๒

ขั้นตอนกระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ การติดตั้งและการกูคืนระบบ



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๓

กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
กระบวนการแกไขปญหาจากภยัพิบัติ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร

เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน
การ

ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ  กรณีไฟไหม ดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม ๔ - ๑๒ คณะทํางานกูคืน
 กรณีโดน ดังนี้ ชั่วโมง และติดตั้งระบบ
เจาะระบบ เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย คอมพิวเตอรและ
 กรณีไฟดับ ๑. ติดตั้งระบบปฏบิัติการ OS Centos/Window2003 เครือขาย
 กรณีเคร่ือง ๒. ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
คอมพิวเตอร ๓. ติดตั้งโปรแกรมที่เก่ียวของกับระบบงาน SERVER,
แมขายและ Web Server, Database Server ฯลฯ
เครือขาย ๔. ตรวจสอบความพรอมเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
ชัดของ อุปกรณระบบเครือขาย

๑. ติดตั้งระบบเครือขาย
๒. กําหนดคา Configuration อุปกรณเครือขาย
๓. ตรวจสอบความพรอมอุปกรณเครือขาย



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๔

ขั้นตอนกระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ ตรวจสอบความพรอมใชงาน

Start

ตรวจสอบความพรอมใชงาน

ทีมตรวจสอบและประเมินระบบงานสารสนทศและฐานขอมูล
ตรวจสอบความครบถวยถูกตองของระบบงาน

ครบถวน ถูกตอง

แจงทีมประชาสัมพันธขอมูล
เพ่ือแจงผูใชงาน

แจงทีมกูคืนระบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย ดําเนินการแกไข

จบกระบวนการ

ใช ไม



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๕

กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ ตรวจสอบความพรอมใชงาน
กระบวนการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ ตรวจสอบความพรอมใชงาน

เหตุการณ สาเหตุ การแกไขปญหา ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เกิดภัยพิบัติ  กรณีไฟไหม ดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ คณะทํางานกูคืนและ
ติดตั้งระบบเครือขาย

 กรณีโดนเจาะ
ระบบ

๑. คณะทํางานตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน ตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนของระบบงาน
ที่กูคืน

๒ ชั่วโมง คณะทํางานตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน

 กรณีไฟดับ ๑.๑ ไมครบถวนแจงคณะทํางาน
กูคืนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายดําเนินการตรวจสอบ

๔ ชั่วโมง คณะทํางานตรวจสอบละ
ประเมินฐานขอมูล

 กรณีเครื่อง
คอมพิวเตอร
แมขายและ
เครือขาย
สื่อสารขัดของ

๑.๒ ครบถวนแจงทีมประชา-
สัมพันธขอมูลแจงผูใชงาน

คณะทํางาน
ประชาสัมพันธขอมูล

๒. คณะทํางานตรวจสอบและ
ประเมินฐานขอมูลตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของฐานขอมูลที่
กูคืน

๔ ชั่วโมง

๒.๑ ไมครบถวนแจงคณะทํางาน
กูคืนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายดําเนินการตรวจสอบ

๘ ชั่วโมง

๒.๒ ครบถวนแจงคณะประชา-
สัมพันธขอมูล แจงผูใชงาน
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หนาที่ ๕๖

๘. การทดสอบแผนแกไขปญหาสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ

ปงบประมาณ เหตุการณ วัน - เวลา
ในการทดสอบ หมายเหตุ

๑. กรณีไฟไหม ภายในไตรมาสที่ ๓ -
๒. กรณีโดนเจาะระบบ ภายในไตรมาสที่ ๓ มีการปฏิบัติตามข้ันตอนทุกครั้ง

ที่โดนเจาะระบบ
๓. กรณีไฟดับ ภายในไตรมาสที่ ๓ มีการปฏิบัติตามข้ันตอนทุกครั้ง

ที่กระแสไฟฟาดับ
๔. กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

และเครือขายสื่อสารขัดของ
ภายในไตรมาสที่ ๓ มีการปฏิบัติตามข้ันตอนทุกครั้ง

ที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และเครือขายสื่อสารขัดของ

๙. การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผน
คณะกรรมการ คทส.ยศ.ทร. ทําการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง และขออนุมัติแผนแกไขปญหาจาก

สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency plan)
ยศ.ทร. เมื่อตรวจพบปจจัยเสี่ยงใหมที่จําเปนตองปรับปรุงแผน โดยควรจัดทําใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ

.........................................



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๗

อนุผนวก
รายชื่อระบบงานสารสนเทศและเว็บไซตท่ีสําคัญ

ลําดับท่ี รายการ เอกสาร/อางอิง/URL
๑ ระบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน

(วทร.ฯ/รร.สธ.ทร.ฯ/รร.ชต.ฯ)
เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอสารสนเทศสําหรับนายทหารนักเรียน หนาตางระบบ
ทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน

๒ ระบบประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล
(วทร.ฯ/รร.สธ.ทร.ฯ/รร.ชต.ฯ)

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอสารสนเทศสําหรับนายทหารนักเรียน หนาตางระบบ
ประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล

๓ ระบบประเมินหลักสูตรและผูบรรยาย
(วทรฯ.)

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอสารสนเทศสําหรับนายทหารนักเรียน หนาตางระบบ
ประเมินหลักสูตรและผูบรรยาย

๔ ระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษา
(ฝวก.ฯ/รร.พจ.ฯ)

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษา

๕ ระบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบสารสนเทศ

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล/เครือขายและคอมพิวเตอร

๖ ระบบประเมินความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ฐานขอมูล

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอระบบประเมินดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของฐานขอมูล

๗ ระบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด

๘ ระบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการการจัดเลี้ยง

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการการจัดเลี้ยง

๙ ระบบประเมินผูผานการอบรมหลักสูตร
พจน. และ นพจ.

เว็บ http://10.106.30.3/ncoassess
หัวขอระบบประเมินผูผานการอบรมหลักสูตร พจน. และ นพจ.

๑๐ โปรแกรมวัดผลการเรียน/ตัดเกรด
(รร.สธ.ทร.ฯ)

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอสารสนเทศสําหรับนายทหารนักเรียน หนาตางระบบ
ประเมินหลักสูตรและผูบรรยาย

๑๑ โปรแกรมบริหารงานหองสมุด MILLIB
(กหส.ยศ.ทร.)

เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอสารสนเทศสําหรับนายทหารนักเรียน หนาตางระบบ
ประเมินหลักสูตรและผูบรรยาย



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๘

ลําดับท่ี รายการ เอกสาร/อางอิง/URL
๑๒ ระบบฐานขอมูลดานยุทธศาสตร ศยร.

ยศ.ทร.
เว็บ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/
databasestory

๑๓ ระบบรับ-สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การบริหารงานยุทธศาสตร (Microsoft
Exchange)

เว็บ http://10.106.30.30/owa

๑๔ การเรียนรูผาน Webbase-Learning
ดานการฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง

เว็บ http://10.106.30.253/quartet_online
http://10.106.30.21/eng
http://10.106.30.21/alc

๑๕ ระบบถายทอดการเรียนการสอน เว็บ http://10.106.30.40:8881/intranavy/
๑๖ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศยร.ยศ.ทร. เว็บ http://10.106.30.252/ilovelib
๑๗ ระบบงานหองสมุด ยศ.ทร. เว็บ http://www.navedu.navy.mi.th/ned_library/

ned.html
๑๘ ระบบฐานขอมูลการสอบคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ
เว็บ http://10.106.29.101/nrj

๑๙ ระบบสอบถาม วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ
คานิยม และเปาประสงคของ ยศ.ทร.

เว็บ http://10.106.30.3/naveduvision/

๒๐ ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง เว็บ http://info.navy.mi.th/navedu
หัวขอพัสดุสายยุทธศึกษา

๒๑ ระบบงานพัฒนาเว็บไซต ยศ.ทร. เว็บ http://www.navedu.navy.mi.th
http://info.navy.mi.th/navedu

๒๒ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
ความรู (KM-wiki)

เว็บ http://10.106.30.3/kmwiki/index.php

๒๓ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เว็บ http://letter.navy.mi.th
๒๔ ระบบงาน RTN-ERP เว็บระบบงาน RTN-ERP ติดตั้งใชงานที่ กบ.ยศ.ทร.
๒๕ ระบบเบิกจายตรง กรมบัญชีกลาง เว็บ http://www.cgd.go.th
๒๖ ระบบงานคอมพิวเตอรกราฟก/

มัลติมีเดีย
บัตร รปภ.ยศ.ทร.

๒๗ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ บันทึกการแจกจายเครื่องคอมพิวเตอรระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ

๒๘ ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล เว็บบริหารจัดการฐานขอมูล
http://10.106.30.80/phpmyadmin/



แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติที่อาจจะเกิดกบัระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร.

หนาที่ ๕๙

ลําดับท่ี รายการ เอกสาร/อางอิง/URL
๒๙ สน.รนภ.ยศ.ทร.

ระบบบริการไฟลนิตยสารนาวิกศาสตร
http://www.rtni.org/library
http://www.rtni.org/2013/library

๓๐ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ระบบขอมูลขาวสารภายใน http://110.77.148.80:8080/nrsiss/
ระบบงานกําลังพล http://110.77.148.80:8080/nrsiss/sys_hrm
ระบบทะเบียนประวัติครู http://110.77.148.80:8080/nrsiss/sys_teacher
ระบบทะเบียนประวัตินักเรียนจา http://110.77.148.80:8080/nrsiss/sys_student
ระบบการประเมินผลและวิเคราะหขอมูล http://110.77.148.80:8080/nrsiss/sys_assess
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส http://110.77.148.80:8080/nrsiss/e-Document
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา http://110.77.148.80:8080/nrsiss/e-Quality
ระบบงานสงกําลังบํารุง http://110.77.148.80:8080/nrsiss/e-Supply
E-BOOK http://110.77.148.80:8080/nrsiss/e-Book
ฐานขอมูลนวัตกรรม http://110.77.148.80:8080/nrsiss/innovation
การจัดการความรู (KM) http://110.77.148.80:8080/nrsiss/km
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) http://110.77.148.80:8080/nrsiss/elibrary
ระบบบริหารจัดการขอมูลขาวสารภายใน http://110.77.148.80:8080/nrsiss/administrator
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล http://110.77.148.80:8080/phpmyadmin
ระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงาน http://10.1.0.1
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