
 
 
 
 

 
 

 

แผนเผชิญเหตุ 
(IT Contingency Plan) 
แผนป้องกันภัยธรรมชาติ 

แผนป้องกันอัคคีภัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนการบิน 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ รร.การบิน  

(ส ำเนำ) 



สารบญั 
 หน้า 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล         ๑ 
๒.  วัตถุประสงค์          ๑ 
๓.  ระเบียบและแผนปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง       ๑ 
๔.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน        ๒ 
๕.  กำรวิเครำะห์และประเมินควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ๒ 
๖.  แผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติและภัยอื่น ๆ       ๓ 
๗.  แผนป้องกันอัคคีภัย         ๘ 
๘.  แผนป้องกันภัยธรรมชำติ        ๙ 
๙.  กำรก ำหนดหน้ำท่ีและผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน    ๑๐  
๑๐.  แผนผังกระบวนกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ     ๑๑ 
๑๑.  กำรติดตำมและรำยงำนผล        ๑๖ 
  



แผนเผชิญเหตุ (IT Contingency Plan) 
แผนป้องกันภัยธรรมชาติ แผนป้องกันอัคคีภัย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนการบิน 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสำรสนเทศและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ถือเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญ ต่อกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของ รร.กำรบิน ซึ่งอำจมีปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในมำกระทบ ท ำให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรเกิดควำมเสียหำยได้ ดังนั้น จึงจัดท ำแผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำร (IT Contingency Plan) เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนเป็นแนวทำง
ในกำรดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภำพ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เตรียมควำมพรอมและรองรับสถำนกำรณฉุกเฉินท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน  
 ๒.๒  เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหำกมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสำรสนเทศกลับคืนสู่สภำวะปกติ 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 ๒.๓  สร้ำงควำมเขำใจร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำน ในกำรดูแลรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน 

๓.  ระเบียบ และแผนปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๑  ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๒  แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทสส.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓.๓  แผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติระบบสำรสนเทศ ทสส.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓.๔  ระเบียบ รร.กำรบิน ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๕  แผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รร.กำรบิน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๖  แผนกำรส ำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๗  แผนบรรเทำสำธำรณภัย รร.กำรบิน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓.๘  ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

๔.  ขอบเขต... 
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๔.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 แผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ( IT Contingency Plan)  
ของ รร.กำรบิน ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของ ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้รวมแผนป้องกันภัยธรรมชำติ แผนป้องกันอัคคีภัย ไว้ในเอกสำรนี้ด้วย โดยจัดท ำขึ้น 
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดูแลรักษำ และแก้ไขปัญหำท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๔.๑  กำรวิเครำะห์และประเมินควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 ๔.๒  กำรเตรียมควำมพร้อม 
 ๔.๓  มำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ 
 ๔.๔  กำรก ำหนดหน้ำท่ีและผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๕  ผังกระบวนกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 ๔.๖  กำรติดตำมและรำยงำนผล 

๕.  การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ๕.๑  กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์จำกภัยพิบัติ 
  จำกกำรวิเครำะห์และตรวจสอบควำมเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ของ รร.กำรบิน พบว่ำ ควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่
  ๕.๑.๑  ภัยพิบัติจำกภำยนอก 
     ๕.๑.๑.๑  ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อำคำรถล่ม 
   ๕.๑.๑.๒  ภัยพิบัติจำกอัคคีภัย 
     ๔.๑.๑.๓  ภัยจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ เช่น กำรชุมนุมประท้วง กำรจลำจล  
     ๕.๑.๑.๔  เครื่องแม่ข่ำยหรือระบบกำรส่ือสำรของเครื่องแม่ข่ำยขัดข้อง 
    ๕.๑.๑.๕  ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้องหรือไฟฟ้ำดับ 
   ๕.๑.๒  ภัยพิบัติจำกภำยใน 
   ๕.๑.๒.๑  ไวรัสคอมพิวเตอร์จำกผู้ใช้งำนภำยในหน่วย 
   ๕.๑.๒.๒  เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรภำยใน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือละเมิดกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
 ๕.๒  กำรประเมินสถำนกำรณ์และก ำหนดระดับควำมรุนแรง 
 จำกกำรวิเครำะห์และตรวจสอบสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ สำมำรถประเมินและก ำหนดระดับควำม
รุนแรงของเหตุกำรณ์ภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบระบบงำนและพันธกิจของหน่วย น ำมำสรุปเป็นข้อมูล ดังนี้ 
 
 

ตำรำง... 
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ตำรำงแสดงกำรประเมินสถำนกำรณ์และก ำหนดระดับควำมรุนแรง 
 

ภัยพิบติั หรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ค่ำกำรประเมินสถำนกำรณ์ 

(คะแนน ๑ - ๕) 
คะแนน

รวม 
เรียง 
ล ำดับ 

โอกำส ควำมรุนแรง 
๑. ไวรัสคอมพิวเตอร์จำกผู้ใช้งำนภำยในหน่วย ๔ ๕ ๒๐ ๑ 
๒. เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรภำยใน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือละเมิดกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 

๔ ๔ ๑๖ ๒ 

๓. ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้องหรือไฟฟ้ำดับ ๓ ๕ ๑๕ ๓ 
๔. ภัยพิบัติจำกอัคคีภัย ๒ ๕ ๑๐ ๔ 
๕. ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ๒ ๔ ๘ ๕ 
๖. เครื่องแม่ข่ำยหรือระบบกำรสื่อสำรของเครื่องแม่ข่ำย
ขัดข้อง 

๑ ๕ ๕ ๖ 

๗. ภัยจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ๑ ๔ ๔ ๗ 

 

๖.  แผนเผชิญเหตุจากภัยพิบัติและภัยอื่น ๆ 
 ๖.๑  ไวรัสคอมพิวเตอร์จำกผู้ใช้งำนภำยในหน่วย 
  กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์หำกเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์จำกผู้ใช้ภำยในหน่วย รร.กำรบิน 
ซึ่งอำจสร้ำงควำมเสียหำยแก่ระบบสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ก ำหนดแนวทำง
ด ำเนินกำรเบ้ืองต้นเพื่อลดควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน ดังนี้ 
  ๖.๑.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ๖.๑.๑.๑  ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ และต้องใช้
โปรแกรมเพื่อตรวจหำไวรัสอย่ำงน้อยสัปดำห์ละหนึ่งครั้ง 
  ๖.๑.๑.๒  ระวังภัยจำกกำรเปิด E-mail หรือดำวน์โหลดไฟล์จำกอินเทอร์เน็ต 
  ๖.๑.๑.๓  ตรวจหำไวรัสจำกส่ือบันทึกข้อมูลทุกครั้งก่อนใช้งำนทุกครั้ง 
  ๖.๑.๑.๔  ไม่ควรเปิดไฟล์ท่ีมีนำมสกุลแปลกปลอมหรือน่ำสงสัย 
  ๖.๑.๑.๕  ไม่ใช้ส่ือบันทึกข้อมูลท่ีไม่ทรำบแหล่งท่ีมำ 
  ๖.๑.๑.๖  ไฟล์ท้ังหมดท่ีดำวน์โหลดในหน่วยงำนต้องได้รับกำรตรวจหำโปรแกรม
ประสงค์ร้ำยก่อนเปิดใช้งำน   
  ๖.๑.๑.๗  ห้ำมผู้ใช้งำนท ำกำรดำวน์โหลด แชร์แวร์ หรือฟรีแวร์โดยตรงจำกอินเทอร์เน็ต
โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบจำก ศซบ.ทอ. 

๖.๑.๒  มำตรกำร... 
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  ๖.๑.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
  ๖.๑.๒.๑  เมื่อสงสัยว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
นั้น ดึงสำย LAN ออกจำกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดกำรเช่ือมต่อกับเครือข่ำย 
  ๖.๑.๒.๒  ตรวจหำ และก ำจัดไวรัส หรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส 
  ๖.๑.๒.๓  ในกรณีท่ีได้รับแจ้งว่ำกำรแพร่ระบำดอำจส่งผลกระทบต่อระบบงำน และอำจ
คุกคำมระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ำย รร.กำรบิน ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รำยงำนผู้บังคับบัญชำ และแจ้ง  
น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน ทันที 
   ๖.๑.๒.๔  ให้ น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน รำยงำนขั้นต้นต่อ 
ศซบ.ทอ.เพื่อกำรค้นหำ และตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงดิจิตอล (Digital Forensic) 
   ๖.๑ .๒.๕  บัน ทึกสถำนกำรณ์ละเมิดคควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
ร่วมตรวจสอบ ค้นหำ สำเหตุช่องโหว่และผลเสียหำย พร้อมแนวทำงป้องกันมิให้เกิ ดซ้ ำอีก และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ 
 ๖.๒  เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรภำยใน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือละเมิด
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
  ๖.๒.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ๖.๒.๑.๑  ช้ีแจง และอบรมก ำลังพลให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
และด้ำนซอฟต์แวร์ (Software) เบื้องต้น ตลอดจนวิธีกำรใช้ระบบเครือข่ำยอย่ำงปลอดภัย เพื่อลดควำมเส่ียง 
ให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 
  ๖.๒.๑.๒  สร้ำงเครือข่ำยให้ข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศเช่น ให้ค ำแนะน ำ ค ำเตือน ข้อควรระวัง ประชำสัมพันธ์จำกภำพ Infographic ผ่ำนระบบส่ือสังคม
ออนไลน์ 
  ๖.๒.๑.๓  เน้นย้ ำให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่ำงเคร่งครัด 
 ๖.๒.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
  ๖.๒.๒.๑  ในกรณี ท่ีมี เหตุท ำให้เครื่องคอมพิ วเตอร์ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้งำน
สำรสนเทศได้ตำมปกติให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้นรำยงำนผู้บังคับบัญชำ และแจ้งเหตุให้ น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ รร.กำรบิน ทรำบ 
  ๖.๒.๒.๒  ลดควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น โดยกำรหยุดใช้งำน ดึงสำย LAN ออกจำก 
จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย และปิดเครื่อง 
  ๖.๒.๒.๓  ส ำรวจควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรละเมิด ให้ตรวจสอบสำเหตุและช่องโหว่ 
โดยประสำน ศซบ.ทอ.ร่วมตรวจสอบด้วย 
 

๖.๒.๒.๔  แต่งต้ัง... 
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  ๖.๒.๒.๔  แต่งต้ังคณะกรรมกำร เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนหำผู้กระท ำผิด และพิจำรณำ
ลงโทษ ผู้รับผิดชอบ และผู้กระท ำผิดตำมกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบ หรือด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรทำงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.๒.๒.๕  ก ำหนดมำตรกำรหรือระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและขจัดควำมเสียหำย
ท่ีจะเกิดกำรละเมิดซ้ ำ 
  ๖.๒.๒.๖  ให้ น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน  เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ และอบรมให้ควำมรู้เรื่อง กำรตระหนักรู้ทำงด้ำนไซเบอร์และกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ และระบบ
สำรสนเทศ อย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
  ๖.๒.๒ .๗   ก ำหนดให้มีกำรทดสอบควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนไซเบอร์  กำรใช้งำน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศอย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อประเมินควำมรู้ และควำมเข้ำใจของ 
ก ำลังพล รร.กำรบิน 
 ๖.๓  ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้องหรือไฟฟ้ำดับ 
  ๖.๓.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ๖.๓.๑.๑  ติดต้ังเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ และปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อปองกัน 
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือกำรประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังในส่วนของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์สวนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะในเวลำในกำรส ำรอง
ไฟฟำได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที 
  ๖.๓.๑.๒   เปิดเครื่องส ำรองไฟฟำ ตลอดระยะเวลำในกำรใชงำนเครื่องคอมพิวเตอร์  
และบ ำรุงรักษำเครื่องส ำรองไฟฟำใหอยูใ่นสภำพพรอมใชงำนอยูเสมอ 
  ๖.๓.๑.๓  เมื่อเกิดกระแสไฟฟำดับ ใหผู้ใชรีบท ำกำรบันทึกข้อมูลท่ียังคำงอยูทันที  
และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกไฟกระชำก 
 ๖.๓.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
  ๖.๓.๒.๑  ถ้ำไฟฟ้ำดับหรือไฟฟ้ำตก หรือไฟกระชำก ให้ผู้ใช้รีบท ำกำรบันทึกข้อมูลท่ียัง
ค้ำงอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยพิจำรณำตำมควำมส ำคัญของกำรให้บริกำร 
ระยะเวลำท่ีไฟฟ้ำดับ และประสิทธิภำพของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  
  ๖.๓.๒.๒  เวรรักษำกำรณ์แจ้งผู้ดูแลระบบงำนหรือระบบเครือข่ำย เพื่อด ำเนินกำร 
ปิดระบบอย่ำงปลอดภัย และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
  ๖.๓.๒.๓  ตรวจสอบสำเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ำร่วมกับ ฝสณ.ผชย.กรก.รร.กำรบิน 
   ๖.๓.๒.๔  เมื่อกระแสไฟฟ้ำใช้งำนได้ตำมปกติ ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบควำมเสียหำย
และเปิดระบบตรวจสอบควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 
 

๖.๔  เครื่องแม่ข่ำย... 
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 ๖.๔  เครื่องแม่ข่ำยหรือระบบกำรส่ือสำรของเครื่องแม่ข่ำยขัดข้อง 
  ๖.๔.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ๖.๔.๑.๑  ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องควบคุมระบบเครือข่ำยและป้องกัน
ควำมเสียหำย โดยห้ำมบุคคลท่ีไม่มีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวข้องเข้ำไปในห้องควบคุมระบบเครือข่ำย หำกจ ำเป็นให้มี 
จนท.ดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ำยเป็นผู้รับผิดชอบน ำพำเข้ำไป และบันทึกเหตุกำรณ์หรือกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.๔.๑.๒  มีกำรติดต้ัง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญำตสำมำรถเข้ำสู่ระบบ
สำรสนเทศ และเครือข่ำยของหน่วยงำนได้ และต้องเปิดใช้งำนตลอดเวลำ 
  ๖.๔.๑.๓  มีกำรใช้งำนเว็บไซต์ตำมรูปแบบ ท่ี ทสส.ทอ.ก ำหนดเพื่อลดควำมเส่ียง
ในกำรถูกโจมตี 
  ๖.๔.๑.๔  ปฏิบัติตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
อย่ำงเคร่งครัด จะช่วยเสริมสร้ำงมำตรกำรป้องกันกำรบุกรุก และภัยคุกคำมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 
 ๖.๔.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
  ๖.๔.๒.๑  ในกรณีท่ีมีเหตุท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรใช้ระบบสำรสนเทศได้ตำมปกติ ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้นแจ้งเหตุให้ น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ รร.กำรบิน หรือผู้ดูแลระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนทรำบ 
  ๖.๔.๒ .๒  กรณี เกิดกำรขัดข้องเนื่องจำกถูกไวรัสโจมตี เพื่ อป้องกันควำมเสียหำย 
ท่ีจะแพร่กระจำยไปยังเครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่ำยให้ดึงสำยเช่ือมโยงเครือข่ำย (LAN) ออกจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยเร็ว ในกรณีท่ีคำดว่ำเหตุท่ีเกิดจะเป็นอันตรำยต่อหน่วยงำนภำยในอำคำร ท่ีต้ังของระบบเครือข่ำยเดียวกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีถูกโจมตี ให้ปิดระบบเครือข่ำยภำยในอำคำรนั้น 
  ๖.๔.๒.๓  ปิดระบบงำนและตัดกำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยโดยเร็ว และปิดอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตำมล ำดับควำมส ำคัญของกำรให้บริกำร 
  ๖.๔.๒.๔  ให้ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยของ รร.กำรบิน ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหำ ข้อขัดข้องเบ้ืองต้น ถ้ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้ประสำนกับหน่วยเกี่ยวข้อง และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ ทรำบโดยเร็ว 
 ๖.๕  เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง 
  ๖.๕.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม 
  ๖.๕.๑.๑  ติดตำมสถำนกำรณ์จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ต ำรวจ และหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข่ำวสำร และประเมินสถำนกำรณ์จำกกำรชุมนุมประท้วงอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๖.๕.๑.๒  ส ำรวจและจัดเตรียมชุดปฏิบัติกำร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบ
กำรส่ือสำร ยำนพำหนะ เป็นต้น เพื่อเตรียมกำรปฏิบัติไว้ให้พร้อม 
 ๖.๕.๑.๓  ตรวจสอบควำมปลอดภัยอำคำรสถำนท่ีเพิ่มเติม เช่น ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในอำคำร กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้ำ ระบบปั๊มน้ ำ เป็นต้น 

๖.๕.๒  มำตรกำร... 
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  ๖.๕.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
   ๖.๕.๒.๑  เวรรักษำกำรณ์ ปิดประตูทุกอำคำร และควบคุมพื้นท่ีมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำ
มำในพื้นท่ี 
   ๖.๕.๒.๒  ปฏิบัติตำมแผนท่ีผู้บังคับบัญชำส่ังกำร 
    ๖.๕.๒.๓  กรณีเกิดสถำนกำรณ์รุนแรง และป้องกันควำมเสียหำยกับระบบสำรสนเทศ
ของหน่วยให้ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ำมำปิดระบบ 
  ๖.๕.๒.๔  กรณีเกิดสถำนกำรณ์ยำวนำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนท่ีหน่วยได้ จ ำเป็นต้องย้ำย
สถำนท่ีปฏิบัติงำนช่ัวครำว ให้ผู้ดูแลระบบน ำข้อมูลส ำรองท่ีจัดเก็บไว้มำติดต้ัง ณ สถำนท่ีท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  แผนป้องกัน... 
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 ๗.  แผนป้องกันอัคคีภัย 
 ๗.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม  
    เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกสถำนกำรณ์ไฟไหม้ ซึ่งอำจสร้ำงควำมเสียหำย แก่ระบบ
สำรสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเบื้องต้น เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิด
ขึ้นกับระบบสำรสนเทศของหน่วย ดังนี้ 
  ๗.๑.๑  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงยกหิ้วให้เพียงพอในทุกช้ันของอำคำร โดยเฉพำะห้องควบคุม
ระบเครือข่ำย และตรวจสภำพเป็นประจ ำทุกเดือน 
  ๗.๑.๒  จัดเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกัน และระงับอัคคีภัยของหน่วยงำน เพื่อให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจ ำทุกป ี
  ๗.๑.๓  ให้ส ำรองข้อมูลเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่ำงน้อย และแยกเก็บไว้ที่อื่นท่ีปลอดภัยอีก ๑ ชุด 
  ๗.๑.๔  หำกเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงำนอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงำนรีบเคล่ือนย้ำยออกภำยนอกตัว
อำคำรให้ผู้ท่ีสำมำรถกำรใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงท่ีติดต้ังอยู่ท ำกำรดับไฟ  
  ๗.๑.๕  หำกไม่สำมำรถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคล่ือนย้ำยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ส ำรองออกภำยนอกตัวอำคำร และโทรแจ้ง จนท.ฝ่ำยดับเพลิงและกู้ภัย ผชย.กรก.รร.กำรบิน โทร.๑๙๒  
  ๗.๑.๖  หำกเกิดไฟไหม้ขณะท่ีไม่มีผู้ปฏิบัติงำน แล้วปรำกฏว่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ช ำรุดเสียหำย 
ให้รีบด ำเนินกำรจัดซ่อมหรือจัดหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ มำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด ำเนินต่อไปได้ และออกแบบติดต้ัง
ระบบตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัติ 
  ๗.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ  
 ๗.๒.๑  ผู้ท่ีพบเห็นเพลิงไหม้หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ ให้รีบแจ้งเหตุไฟไหม้  
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตัดระบบจ่ำยไฟภำยในอำคำร รวมท้ังแจ้ง จนท.ฝ่ำยดับเพลิงและกู้ภัย ผชย.กรก.รร.กำรบิน 
โทร.๑๙๒ โดยใช้น้ ำยำดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว แล้วรีบขนย้ำยอุปกรณ์ท่ีส ำคัญไปไว้ในท่ีปลอดภัย 
 ๗.๒.๒  จนท.ดับเพลิงดับและกู้ภัย ผชย.กรก.รร.กำรบิน ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำสำมำรถ
ดับเพลิงด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถดับเพลิงได้ ให้รีบออกจำกพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้ตำมเส้นทำงหนีไฟ 
ท่ีปลอดภัยไปยังจุดรวมพลท่ีก ำหนดไว้ และปฏิบัติตำมแผนป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยของ รร.กำรบิน โทรศัพท์
แจ้ง น.นิรภัยภำคพื้น รร.กำรบิน โทร.๓-๗๒๐๙ น.เวร และผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันทรำบ เพื่อระงับเหตุ 
 ๗.๒.๓  ปฏิบัติตำมแผนป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยของนิรภัยภำคพื้น รร.กำรบิน 
 ๗.๒.๔  หลังจำกเพลิงสงบแล้วให้ผู้ดูแลระบบงำนตรวจสอบ และประเมินควำมเสียหำย 
หรือประสำนขอควำมช่วยเหลือกับผู้เช่ียวชำญท่ีรับผิดชอบดูแลระบบงำนหรือระบบเครือข่ำย เพื่อตรวจสอบ 
และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้อง ในกรณีท่ีอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์เสียหำย ให้รีบจัดหำอุปกรณ์ส ำรอง หรือประสำนหน่วย 
เกี่ยวข้องท่ีรับผิดชอบน ำอุปกรณ์มำเปล่ียนโดยเร็วที่สุด 
 ๗.๒.๕  ด ำเนินกำรฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ โดยใช้แผนฟื้นฟูระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
 ๗.๒.๖  สรุปผลกำรปฏิบัติและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

๘.  แผนป้องกัน... 
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 ๘.  แผนป้องกันภัยธรรมชาติ 
 ๘.๑  กำรเตรียมควำมพร้อม  
  รองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกกรณีเกิดภัยธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว  
ตึกถล่ม เป็นต้น ซึ่งอำจสร้ำงควำมเสียหำยแก่ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ก ำหนด
แนวทำงด ำเนินกำรเบ้ืองต้นเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบสำรสนเทศของหน่วย ดังนี้ 
  ๘.๑.๑  ติดตำมสถำนกำรณ์ข้อมูลข่ำวสำรเตือนภัยจำกหน่วยงำนของรัฐ เช่น ข้อมูลกำร
พยำกรณ์ อำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ (www.tmd.go.th) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ (www.ndwc.thaigov.go.th) 
ข้อมู ลพื้ นท่ี เส่ียงภั ยจำกกรมทรัพยำกรธรณี  (www.dmr.go.th) หรือ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(www.disaster.go.th) เป็นต้น 
  ๘.๑.๒  กำรสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ เช่น สัตว์เล้ียงในบ้ำน แมลงสำบ หนู งู แสดงอำกำร
ตกใจผิดปกติ 
  ๘.๑.๓  จัดชุดเตรียมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน จัดท ำบัญชียำนพำหนะ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้ครบถ้วน พร้อมใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 ๘.๑.๔  จัด จนท.เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมรู้กำรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยธรรมชำติ และซักซ้อม 
กำรปฏิบัติ ตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีละ ๑ ครั้ง เป็นอย่ำงน้อย 
 ๘.๒  มำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจำกกรณีเกิดภัยธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย
แผ่นดินไหว ตึกถล่ม เป็นต้น ซึ่งอำจสร้ำงควำมเสียหำยแก่อำคำรสถำนท่ี หรือระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๘.๒.๑  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีในอำคำรหรือผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ
รอฟังประกำศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ควบคุมสติ อยู่ห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง หรือช้ันวำงของท่ีอำจพังหรือล้มลงได้
ง่ำย อย่ำต่ืนตกใจ และแย่งกันออกจำกอำคำร ให้หำทำงออกอำคำรในช่องทำงท่ีปลอดภัยโดยเร็ว 
 ๘.๒.๒  อย่ำต่ืนตกใจหำกไฟฟ้ำดับหรือสัญญำณเตือนภัยดังขึ้น ห้ำมใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ 
หรือส่ิงท่ีท ำให้เกิดประกำยไฟ อำจเกิดอันตรำยจำกแก๊สรั่วได้ 
  ๘.๒.๓  หำกอยู่ภำยนอกอำคำรให้อยู่ห่ำงต้นไม้ใหญ่ เสำไฟ สำยไฟฟ้ำ หรือป้ำยโฆษณำ 
  ๘.๒.๔  เมื่อสถำนกำรณ์สงบลง ให้ชุดส ำรวจอำคำรสถำนท่ีตรวจสอบและประเมินโครงสร้ำง
อำคำร ท่อน้ ำ ก๊ำซ ระบบไฟฟ้ำ ระบบกำรส่ือสำร และประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๘.๒.๕  ชุดตรวจสอบและประเมินควำมเสียหำยระบบสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 
ตรวจสอบและประเมินควำมเสียหำยท้ังด้ำน Hardware และ Software เพื่อเตรียมจัดหำอุปกรณ์มำทดแทน 
 ๘.๒.๖  ชุดฟื้นฟูระบบสำรสนเทศ และระบบเครือข่ำย ด ำเนินกำรฟื้นฟูระบบต่ำง ๆ  
ให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ ตำมแผนฟื้นฟูระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
 ๘.๒.๗  สรุปผลกำรปฏิบัติ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

๙.  กำรก ำหนด... 
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๙.  การก าหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบ 
 จัดเตรียมทีมงำนและมอบหมำยหน้ำท่ี เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติท่ีอำจจะเกิดขึ้น  
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ รร.กำรบิน ดังนี้ 
 ๙.๑  ระดับนโยบำย 
        ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงของ รร.กำรบิน (CIO) รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย
ให้ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ จัดหำ และสนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำใช้จ่ำย ตลอดจน ติดตำม ก ำกับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติตำมแผน ได้แก่ 
        ๙.๑.๑  ผู้บัญชำกำรโรงเรียนกำรบิน 
        ๙.๑.๒  รองบัญชำกำรโรงเรียนกำรบิน 
 ๙.๒  ระดับปฏิบัติ 
        รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิคและกำรประสำนงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ติดตำม ก ำกับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รับผิดชอบงำน ได้แก่ 
 
ล ำดับ ทีมงำน ภำรกิจ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

๑ ชุดส ำรวจอำคำร
สถำนท่ีและ
ด ำเนินงำน 
ด้ำนธุรกำร 

ท ำหน้ำท่ีประสำนกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้น 
จัดเตรียม สถำนท่ีส ำรองส ำหรับ 
ปฏิบัติงำน ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ 
ระบบกำรส่ือสำร ระบบปรับอำกำศ 
และด ำเนินงำนด้ำนธุรกำร 

๑.๑ น.รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
รร.กำรบิน/นทสส.รร.กำรบิน 
๑.๒ นนพ.รร.กำรบิน 
๑.๓ ผสอ.รร.กำรบิน 
๑.๔ ผธก.บก.รร.กำรบิน 

๓-๗๔๗๙ 
 
 

๓-๗๒๐๙ 
๓-๗๓๗๘ 
๓-๗๔๐๓ 

๒ ชุดตรวจสอบ 
และประเมินควำม
เสียหำยระบบ
สำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำย 

ท ำหน้ำท่ีประเมินควำมเสียหำย 
และให้ข้อมูลควำมเสียหำย 
ท้ังด้ำน Hardware และ Software
เพื่อเตรียมจัดหำอุปกรณ์มำทดแทน 

๑.๑ นทสส.รร.กำรบิน 
๑.๒ ผสอ.รร.กำรบิน 
 
 

๓-๗๔๗๙ 
๓-๗๓๗๘ 

๓ ชุดฟื้นฟูระบบ
สำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำย 
 

ท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรฟื้นฟูระบบ 
ต่ำง ๆ ให้สำมำรถกลับมำใช้งำน 
ได้ตำมปกติ 

น.รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ  
รร.กำรบิน และ  
นทสส.รร.กำรบิน 

๓-๗๔๗๙ 

 
 
 
 

๑๐.  แผนผัง... 
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๑๐.  แผนผังกระบวนการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ๑๐.๑  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณีเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือบุคลำกรภำยในละเมิดกำรรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๒  ขั้นตอน… 

ดึงสำย LAN ออกจำกกำรเชื่อมต่อ 

รำยงำน ผบช./แจ้ง น.รักษำควำมมั่นคง ฯ 

ศซบ.ทอ. 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร 

สอบสวนหำผู้กระท ำผิด และพิจำรณำลงโทษ 

รับแจ้งตรวจพบภัยคุกคำม 

ประสำน ศซบ.ทอ. 
ตรวจพิสูจน์ (Digital Forensic)  
วิเครำะห์ Log File/ตรวจหำช่อง

โหว่ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

ก ำหนดมำตรกำร 

หรือระเบียบปฏิบัติเพ่ิมเติม 

ใช่ 

ไม่ใช่ 



 
- ๑๒ - 

๑๐.๒  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณีระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้องหรือไฟฟ้ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๓  ขั้นตอน… 

บันทึกข้อมูล 

แจ้ง จนท.ฝสณ.ฝชย.กรก.
ฯ 

แก้ไขเหตุขัดข้อง 
ไฟดับเกนิ ๓๐ นำที 

รำยงำน ผบช.ขออนุญำต 
ปิดระบบงำนและเครือข่ำย 

ระบบไฟฟ้ำปกติ 

เปิดระบบ/ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ตรวจสอบประเมินควำมเสียหำย 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

รับแจ้งเกิดเหตุไฟฟ้ำดับ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
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๑๐.๓  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๔  ขั้นตอน… 

ก ำลังพลช่วยกันดับเพลิงข้ันต้น 

แจ้งดับเพลิง/ผู้เก่ียวข้อง 

ปฏิบัติกำรดับเพลิง 

ประกำศ/อพยพให้คนออกนอกอำคำร 

ใช้แผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย รร.กำรบิน 

ขนย้ำยอุปกรณ์ Server/NAS 

ตรวจสอบประเมินควำมเสียหำย 

ฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศ 
โดยประสำนเจ้ำของระบบ 

สถำนกำรณ์กลับคืนสู่ปกติ 

ใช้แผนฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศ รร.กำรบิน 

ดับเพลิงได้ 
ดับเพลิงไม่ได้ 

รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 



 
- ๑๔ - 

๑๐.๔  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๕  ขั้นตอน… 

ตรวจสอบ/ประเมินอำคำรและระบบ
ไฟฟ้ำ 

ชุดส ำรวจอำคำรสถำนที่ 
รำยงำน ผบช. 
และรอรับค ำสั่ง 

ระดับควำมเสียหำย 

ประกำศอพยพคนออกจำกอำคำร 

แจ้งเจ้ำหน้ำท่ี 
ตัดกระแสไฟฟ้ำ 

ชุดประเมินควำมเสียหำย 

ตรวจสอบ/ประเมินระบบ
สำรสนเทศ 

ระดับควำมเสียหำย 

ชุดฟ้ืนฟูระบบ 

ฟ้ืนฟูระบบสำรสนเทศ 
และเครือข่ำย 

สถำนกำรณ์กลับคืนสู่ปกติ 

ปฏิบัติงำนได้ 

ปฏิบัติงำนไม่ได้ 

ปฏิบัติงำนไม่ได้ 

ปฏิบัติงำนได้ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งเกิดเหตุภัยธรรมชำติ 



 
- ๑๕ - 

๑๐.๕  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณีเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.  กำรติดตำม… 

ปิดประตู/ควบคุมพ้ืนที่ 

รำยงำน ผบช. 
และรอรับค ำสั่ง 

ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ 

ปิดระบบงำนและเครือข่ำย 

อพยพคนออกจำกอำคำร 

จัดสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

ชุดฟ้ืนฟูฯ ติดต้ังข้อมูลส ำรอง 

สถำนกำรณ์กลับคืนสู่ปกติ/ตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของระบบ 

ปฏิบัติงำนได้ 

ปฏิบัติงำนไม่ได้ 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

รับแจ้งเกิดเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ 

 



 
- ๑๖ - 

๑๑.  การติดตามและรายงานผล 

          ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน น.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ  
รร.กำรบิน รำยงำนผลด ำเนินงำนหรือกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือสำร
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติ เพื่อน ำเสนอรำยงำนสรุปให้คณะกรรมกำรรักษำควำมมั่ นคงปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน เพื่อท่ีจะน ำมำปรับปรุงพัฒนำแผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

           แผนเผชิญเหตุจำกภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ รร.กำรบิน ฉบับนี้ ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี 
มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติและรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรต่อไป 

 
 

                                                (ลงช่ือ) น.อ.ขวัญชำติ  ชวนสนิท 
                  (ขวัญชำติ  ชวนสนิท) 
                ประธำนกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.กำรบิน 
                    ๑๘  พ.ค.๖๕ 
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