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คํานํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติขององคการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ
งานบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลัก
ในการสนับสนุนการดําเนินการ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคการ
และปรับปรุงแผนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อเตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤตนั้น
องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําแผนการบริหารความ
ตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของ
องคการฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการองคการทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิด
สภาวะวิกฤตไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
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1. บทนํา
แผนความตอเนื่อง หรือเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP) จัดทําขึ้น เพื่อให
องคการสุรา กรมสรรพสามิต สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อัคคีภัย ไฟฟาดับ ชุมนุม
ประท ว ง/การจลาจล/ผู ก อ การร า ย เป น ต น โดยสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล า ว ส ง ผลให
องคการสุรา กรมสรรพสามิต ตองหยุดการดําเนินงาน หรือ ไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หากองคการสุรา กรมสรรพสามิตไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาจ
สงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอองคการสุรา กรมสรรพสามิต ในดานตางๆ เชน ไมวาจะเปนผลกระทบดานการ
ใหบริการ สั งคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม แผนความตอเนื่องจึงเปน สิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคการสุร า กรม
สรรพสามิต สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ สามารถกลับมา
ดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไดในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอองคการสุรา กรมสรรพสามิต
การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ขององคการสุรา กรมสรรพสามิต นั้นได
ประยุกตขอกําหนดระบบ Business

Continuity Management (BCM)

ตามมาตรฐาน BS25999 และ

มาตรฐาน ISO 22301-2012 (มอก.22301-2553) ฉบับใหมมาเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติการในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Planing

: BCP)

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ
เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ และบรรเทาความเสียหายใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได
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2.4 เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรอย
แรง และสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก
3. สมมุติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumption)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
3.1 เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาในการดําเนินงานตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการสุรา กรมสรรพสามิต แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
3.2 สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดย
ระบบสารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
3.3 “บุ คลากร” ที่ ถูกระบุในเอกสารนี้ หมายถึง พนักงานทั้งหมดขององคการสุร า กรม
สรรพสามิต
4. ขอบเขตแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณฉุกเฉิน
บริเวณองคการสุรา กรมสรรพสามิต หรือภายในองคการสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
4.1 เหตุการณอันเนื่องมาจาก เหตุอุทกภัย
4.2 เหตุการณอันเนื่องมาจาก เหตุอัคคีภัย
4.3 เหตุการณ อันเนื่ องมาจาก เหตุชุมนุมประทวง/จลาจล
การเมืองตางๆ
4.4 เหตุการณโรคระบาด
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5. การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
แผนความตอเนื่องฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหรองรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนความเสี่ยงที่
จะสงผลใหการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดชะงักได โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากร
ที่สําคัญ ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
1) ผลกระทบดานอาคาร/สถานปฏิบัติงานหลัก
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงาน ที่สถานที่ปฏิบัติงาน
หลัก ขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดรับความเสียหาย และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาปฏิบัติงานหลัก
ไดเปนระยะเวลา ชั่วคราวหรือระยะยาว
2) ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไม
สามารถจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณ ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบ
สารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญได ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานปกติ
4) ผลกระทบดานบุคลากรหลัก
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ
5) ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถ
ติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
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ผลกระทบ

เหตุการณสภาวะวิกฤต

1 เหตุการณอุทกภัย
2 เหตุการณอัคคีภัย
3 เหตุการณชุมนุมประทวง/
จลาจล
4 เหตุการณโรคระบาด

ดานวัสดุ
ดาน
อุปกรณที่
ดาน
อาคาร/ สําคัญ/การ เทคโนโลยี
สถานที่ จัดหาจัดสง สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน
วัสดุ
และขอมูล
หลัก
อุปกรณที่
ที่สําคัญ
สําคัญ

√
√
√

√
√
√

ดาน
บุคลากร
หลัก

√
√
√

√

√
√
√

คูคา/ผู
ใหบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย

√
√

√

ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ รองรับเหตุขัดของที่กระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการให
บริหารขององคการสุรา กรมสรรพสามิต สวนเหตุขัดของที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติ นั้นสามารถดู
รายละเอียดไดจาก การวางแผนตอเนื่องทางธุรกิจ สําหรับระบบเครือขาย (Business Continuity Planning
For Network System) (ภาคผนวก ก.) และ การวางแผนตอเนื่องทางธุรกิจ คอมพิวเตอรแมขายและการ
สํารองขอมูล
( Business Continuity Planning For Server Computer& Data Backup)
(ภาคผนวก ข.)

แผนกสารสนเทศ
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6. การบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการสุรา กรมสรรพสามิต
6.1 โครงสรางสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

หัวหนาฝายบริหาร

แผนกสารสนเทศ
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
แผนภาพที่ 1 แผนผังการบริหารสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

6.2 โครงสรางคณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน และคณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน
หากเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือป จจัยเสี่ยงอื่น คณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management Team : EMT) จะตองมีการประชุมและประเมินสถานการณ โดยคณะทํางานฯ มีความ
รับผิดชอบที่จะพิจารณาวาจะดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินการอยางไร ภายใตขอบเขตของแผน BCP
ฉบับนี้

แผนกสารสนเทศ
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ผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูง CIO

หัวหนาแผนกสารสนเทศ

เจาหนาที่
ประสานงาน

เจ้ าหน้ าที่ภาวะ
ฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 2 โครงสรางของคณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน

เมื่อไดรับคําสั่งการจากผูรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน จะมีการดําเนินการปฏิบัติ
ตามที่แผน BCP ไดกําหนดไว โดยหัวหนาแผนกสารสนเทศฯ จะรายงานสถานการณหรือความกาวหนากลับไปยัง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณขึ้น และหัวหนาสวนสารสนเทศฯ มีหนาที่
ตอ งติด ตอ สมาชิก ภายในทีม หรือ ตัว แทนเพื ่อ จะประชุม รว มปฏิบ ัต ิก ารภาวะฉุก เฉิน (Emergency
Operations Centre) และจะเปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของการนําแผนไปปฏิบัติในแตละขั้นตอน

แผนกสารสนเทศ
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6.3 รายละเอียดผูรับผิดชอบงานคณะบริหารภาวะฉุกเฉิน
บุคคลากรหลัก
ชื่อ
นายสมควร จารุสมบัติ

เบอรโทรติดตอ
08-1985-3476

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

08-9918-1449

นางสุธัญญา ปนนพศรี

08-9200-8920

นางสาวสุสัณหา กรีฑา

0-2418-3339

นายมนตรี ทองคง
นางจีรวัฒน จารุสมบัติ

089 -6678821

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรติดตอ
หัวหนาคณะทํางาน นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ์ 08-1658-2533
บริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต
หัวหนาทีมระบบ นายอดุลย รวยสิน
08-9994-7004
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หัวหนาทีม
นางฐิติภรณ หอทอง
08-1589-6443
บริหารงานทั่วไป
หัวหนาทีม
นางศิริวรรณ คงเจริญ
08-5698-8020
บุคคลากร
หัวหนาทีมอาคาร/ นายโสพิศ หาเรือนศรี
08-1434-0938
สถานที่
หัวหนาทีมการเงิน/ นางสมสมัย มีสมทรัพย 08-9250-2272
การบัญชี
บทบาท

ตารางที่ 2 รายละเอียดผูรบั ผิดชอบงานคณะบริหารภาวะฉุกเฉิน

แผนกสารสนเทศ
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6.4 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/สถานปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่
สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ

กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
- กรณีอาคาร สถานที่ ไมไดรับความเสียหาย และ
สามารถปฏิบัติงานไดหลังจากเกิดเหตุ จะปฏิบัติงาน
ตามปกติ
- กรณีอาคาร สถานที่ ไดความเสียหาย สงผลใหไม
สามารถปฏิบัติงานได เกินกวา 14 วัน และความ
เสียหายขยายเปนวงกวาง กําหนดใหใชพื้นที่สํารอง
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
- กําหนดใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได
- กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอร สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่
สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ต
- กรณีที่ปฏิบัติงานที่บานใหใชอุปกรณสวนตัวแตละ
บุคคล
- กําหนดใหมี DR Site ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และอุปกรณเครือขาย
สื่อสาร
- กําหนดใหมีเจาหนาที่ จัดเก็บขอมูลในสวนที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส พรอมจัดเก็บสื่อสํารองขอมูลไวที่ หอง
คอมพิวเตอรแมขาย องคการสุรา กรมสรรพสามิต
ชั้น 2 และองคการสุรา กรมสรรพสามิต
- ระบบอินเตอรเนต
- กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในสํานัก
หรือกลุมงานเดียวกัน
- กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอ
ผานอินเตอรเน็ตแบบพกพา เพื่อเชื่อมตอขอมูลกัล
ระบบสวนกลาง

ตารางที่ 3 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

แผนกสารสนเทศ
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6.5 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
จากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวา กระบวนการ
หลักสวนใหญมีความสําคัญ และจําเปนตองดําเนินงานใหบริการได ภายในระยะเวลาอันสั้น อันประกอบดวย
ผลการวิเคาะห BIA ของระบบสารสนเทศ
ระบบงาน
RTO*
RPO**
ระบบงานองคการสุรา
3 วัน
3 วัน
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
24 ชม.
24 ชม.
ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
24 ชม.
24 ชม.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Doc)
48 ชม.
48 ชม.

MTPoD***
5 วัน
48 ชม.
48 ชม.
72 ชม.

ตารางที่ 4 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
RTO* - Recovery Time Objective หมายถึง ระยะเวลาที่องคกรยอมรับไดในการกูคืนระบบใหกลับสูสภาวะปกติ ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
RPO** - Recovery Point Objective หมายถึง ปริมาณขอมูลสูญหายที่องคกรยอมรับไดในชวงเวลาหนึ่ง
MTPoD*** - Maximum Time Period of Disruption หมายถึง ระยะเวลาสูงสุดที่องคกรยอมรับไดในการกูคืนระบบ เมื่อ
เกิดเหตุขัดของ หากพนจากระยะนี้แลว มีผลตอการดําเนินงานในระดับสูงสุด

การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ความตองการดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
พื้นที่สําหรับ
ปฏิบัติงานใหม
กรณีจําเปน

สถานที่
กรมสรรพสามิต
(สํานักงานองคการสุรา)

2 วัน
3 วัน
10 ตร.ม. 10 ตร.ม.

1 สัปดาห 3 สัปดาห 1 เดือน
20 ตร.ม. 20 ตร.ม. 20 ตร.ม.

กรมสรรพสามิต
(สํานักงานองคการสุรา)

10 ตร.ม. 10 ตร.ม.

20 ตร.ม.

20 ตร.ม.

ตารางที่ 5 ความตองการดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

แผนกสารสนเทศ

20 ตร.ม.

Business continuity plan (BCP)
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2. ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
แหลงที่มา
เครื่องคอมพิวเตอร หนวยงานที่ องคการ
แมขายสํารอง
สุราฯ ขอใชพื้นที่
ปฏิบัติงานจัดหาให
เครื่องคอมพิวเตอร หนวยงานที่ องคการ
สํารอง
สุราฯขอใชพื้นที่
ปฏิบัติงานจัดหาให
เครื่องพิมพ
หนวยงานที่ องคการ
คอมพิวเตอร
สุราฯ ขอใชพื้นที่
รองรับการใชงาน ปฏิบัติงานจัดหาให
เครื่องคอมพิวเตอร
โทรศัพทพรอม
หนวยงานที่ องคการ
หมายเลข
สุราฯ ขอใชพื้นที่
ปฏิบัติงานจัดหาให
ปลั๊กราง
หนวยงานที่ องคการ
สุราฯ ขอใชพื้นที่
ปฏิบัติงานจัดหาให
โตะและเกาอี้

หนวยงานที่ องคการ
สุราฯ ขอใชพื้นที่
ปฏิบัติงานจัดหาให

2 วัน
1 เครื่อง

3 วัน
1 เครื่อง

1 สัปดาห 3 สัปดาห
1 เครื่อง 2 เครื่อง

1 เดือน
2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 ตัว

1 ตัว

2 ตัว

2 ตัว

2 ตัว

1 ชุด

1 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

ตารางที่ 6 ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)

แผนกสารสนเทศ
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3. ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ประเภททรัพยากร
แหลงที่มา
ระบบงาน
กรมสรรพสามิต
องคการสุรา
ระบบอินเตอรเน็ต กรมสรรพสามิต
(Internet)
ระบบอินทราเน็ต กรมสรรพสามิต
(Intranet)

2 วัน

3 วัน

1 สัปดาห 3 สัปดาห

1 เดือน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ตารางที่ 7 ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)

4.

ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ สํานักงาน/
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน

2 วัน
1 คน

3 วัน
1 คน

3 คน

3 คน

1 สัปดาห 3 สัปดาห 1 เดือน
2 คน
2 คน
3 คน
2 คน

2 คน

1 คน

ตารางที่ 8 ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบตั ิงาน (Personnel Requirement)

หมายเหตุ : ไมรวมผูบริหารระดับสูง

5. ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ประเภททรัพยากร
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต

2 วัน
1 ราย

3 วัน
1 ราย

1 สัปดาห 3 สัปดาห 1 เดือน
1 ราย
1 ราย
1 ราย

ตารางที่ 9 ความตองการดานผูใหบริการที่สาํ คัญ (Service Requirement)
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6.6 กระบวนการการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิก ในคณะทํางานบริหารภาวะฉุกเฉิน
ตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในตารางคณะทํ า งานภาวะฉุ ก เฉิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การ
สถานะการณ ในภาวะฉุ กเฉิ น เกิ ดประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ลสูงสุด และองคกรไดรับ ผลกระทบนอยที่สุด
โดยแผนผังกระบวนการ Call Tree สรุปไดดังนี้
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง (หัวหนาฝายโรงงาน)

ผูควบคุมการดําเนินการ (หัวหนาแผนกสารสนเทศ)

ผูควบคุมการดําเนินการ (หัวหนาแผนกสารสนเทศ)

ทีมบริหารความตอเนื่อง (เจาหนาที่สารสนเทศ)

พนักงาน องคการสุรา กรมสรรพสามิต
แผนภาพที่ 3 กระบวนการการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
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ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call
Tree ใหกับ หัวหนาคณะทํางานภาวะฉุกเฉิน
2. จัดประชุมคณะทํางานภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมิน
สถานะการณ ความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่
ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
3. ทบทวนกระบวนการที่มีโดยเรงดวน หรือสงผล
กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จําเปน
ตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual
Processing)
4. รายงานผลการประชุม ตอผูอํานวยการ องคการ
สุรา กรมสรรพสามิต เพื่อทราบ โดยครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
- จํานวนรายชื่อ เจาหนาที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานะการณฉุกเฉิน
- ความเสียหายแลพผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน
- ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง
- กระบวรการเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงาน
หรือปฏิบัติดวยมือ
5. สื่อสารและรายงานสถานการณแกเจาหนาที่ ให
ทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะทํางานภาวะ
ฉุกเฉิน
6. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน
เรงดวนที่จําเปนตองดําเนินการแกไข
แผนกสารสนเทศ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะทํางานภาวะ
ฉุกเฉิน
คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

หัวหนาคณะทํางานภาวะ
ฉุกเฉิน

เจาหนาที่ประสานงานภาวะ
ฉุกเฉิน

คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

ดําเนินการแลว
เสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
7. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากร
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
8. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่ทีม
บริหารความตอเนื่อง ตองดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ
และเวลา)
9. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อรับทราบและดําเนินการตอไป
10. รายงานผลความคืบหนาใหแก ผูอํานวการ
องคการสุรา กรมสรรพสามิต อยางสม่ําเสมอ

บทบาทความรับผิดชอบ
คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

คณะทํางานภาวะฉุกเฉิน

หัวหนาคณะทํางานภาวะ
ฉุกเฉิน/เจาหนาที่
ประสานงาน

ตารางที่ 10 ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ

แผนกสารสนเทศ
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ดําเนินการแลว
เสร็จ
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ภาคผนวก ก
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การวางแผนตอเนื่องทางธุรกิจ คอมพิวเตอรแมขายและ
การสํารองขอมูล
( Business Continuity Planning
For Server Computer& Data Backup)

แผนกสารสนเทศ กองกลาง ฝายบริหาร
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
แผนกสารสนเทศ
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สารบัญ
หนาที่
สารบัญ
คํานํา
แผน BCP ดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนผังการบริหารสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
รายละเอียดผูรับผิดชอบงานคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
รายละเอียดการจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สรุปการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
รายละเอียดกระบวนการกูคืนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
การสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา
ภาคผนวก

แผนกสารสนเทศ
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คํานํา
การบริหารองคกรในปจจุบัน ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ในอันที่จะมีโอกาสสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ตลอดจนวัตถุประสงคที่องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดตั้ง
ไว ดังนั้นนอกเหนือจากการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง เขากับการบริหารงานขององคการสุรา กรม
สรรพสามิต แลว องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน BCP (Business
Continuity Planning ) เพื่อใหเปนแผนการรองรับภาวะฉุกเฉิน และ/หรือสถานการณใดที่สงผลใหเกิดความ
ชะงัก และกระทบตอการดําเนินงานหลักขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ได
การจั ด ทํ า แผน BCP ฉบั บ นี้ เกิ ด จากการริ เ ริ่ ม ของผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
และพนักงานสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบทุกทานรวมกันระดมความคิดเห็นจากการประเมินตามเกณฑ
ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk Analysis : BRA) อีกทั้งยังมีการพิจารณาแนวปฏิบัติเดิมที่มีอยู รวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ มาจัดทําเปนแผน BCP ฉบับนี้
อยางไรก็ตามองคการสุรา กรมสรรพสามิต เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาแผน BCP ให
ครอบคลุมการดําเนินงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ใหมากยิ่งขึ้น และเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา จึงมี
นโยบายใหมีจัดทําขึ้นแผน BCP (Business Continuity Planning ) ขึ้นมา หากทานผูใดมีขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนสามารถติดตอใหความคิดเห็นเพิ่มเติมไดที่สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ความคิดเห็นใดๆจากทาน
จะชวยใหองคการสุรา กรมสรรพสามิต ของเราสามารถปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว

แผนกสารสนเทศ

Version 1.1

Business continuity planning for network system
การวางแผนตอเนื่องทางธุรกิจ คอมพิวเตอรแมขา ยและการสํารองขอมูล

หนา 4

แผน BCP ดานคอมพิวเตอรแมขายและการสํารองขอมูล
ขอบเขตและวัตถุประสงค
แผนงานนี้จัดทําขึ้นภายใตขอบเขตของสถานการณ (Scenario) : คอมพิวเตอรแมขายขัดของไมสามารถ
ใชงานได และการนําขอมูลสํารอง
มาใชงาน
กระบวนการ

การใหบริการระบบขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ความสําคัญ
เนื่องจาก Application และ Database ตางๆขององคการสุรา กรมสรรพสามิต นั้นถูกรันอยูที่เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายทั้งสิ้น ซึ่งหากระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเกิดขัดของแลวละก็ จะสงผลใหองคการสุรา
กรมสรรพสามิต ไมสามารถใชงาน Application และ Database ตางๆขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ได
เปาหมาย
เปาหมายในการกูคืน (Recovery Time Objective : RTO) คือตองกูคืนการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย ใหสามารถทํางานไดตามปกติภายในเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากที่ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายหลัก Down
สิ่งที่องคกรไดรับจากการทําแผน BCP
สรางความมั่นใจใหกับ Stakeholders , Business Partners , Customers และพนักงาน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต

แผนกสารสนเทศ
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แผนผังการบริหารสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
CIO (รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร)

หัวหนาฝายบริหาร

แผนกสารสนเทศ
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่ประสานงานภายนอก (นายเกียรติชัย สุธารทิพย)

คณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Team)
หากเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือปจจัยเสี่ยงอื่น คณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Team : ET)
จะต องมีการประชุมและประเมิน สถานการณ โดยคณะปฏิบัติงานฯ มีความรับ ผิดชอบที่จะพิจ ารณาวาจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินการอยางไร ภายใตขอบเขตของแผน BCP ฉบับนี้
โครงสรางของคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ

แผนกสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ดา้ น

เจ้าหน้าที่ดา้ น

เจ้าหน้าที่ดา้ น

Hardware

Software

Network
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เมื่อไดรับ คําสั่งการจากผูรับ ผิด ชอบของคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน จะมีการดําเนิน การปฏิบัติ
ตามที่แผน BCP ไดกําหนดไว โดยหัวหนาแผนกสารสนเทศฯ จะรายงานสถานการณหรือความกาวหนากลับไปยัง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณขึ้น และหัวหนาแผนกสารสนเทศฯ มีหนาที่
ตองติดตอสมาชิกภายในทีมหรือตัวแทนเพื่อจะประชุมรวมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations
Centre) และจะเปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของการนําแผนไปปฏิบัติในแตละขั้นตอน
รายละเอียดผูรับผิดชอบงานคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
บุคคลากรหลัก
บทบาท
ชื่อ
เบอรโทรติดตอ
นายสมควร จารุสมบัติ
08-1985-3476 หัวหนาคณะทํางาน
บริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต
นางจุไลรัตน สันติตรานนท 08-9918-1449 หัวหนาทีมระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นางสุธัญญา ปนนพศรี
08-9200-8920
หัวหนาทีม
บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุสัณหา กรีฑา
08-9060-4371
หัวหนาทีม
บุคคลากร
นายมนตรี ทองคง
หัวหนาทีมอาคาร/
สถานที่
นางจีรวัฒน จารุสมบัติ
08-9667-8821 หัวหนาทีมการเงิน/
การบัญชี
นางละเอียด คําใจ
08-1279-2504 หัวหนาทีมจําหนาย
และบริการลูกคา

แผนกสารสนเทศ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรติดตอ
นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ์ 08-1658-2533

นายอดุลย รวยสิน

08-9994-7004

นางฐิติภรณ หอทอง

08-1589-6443

นางศิริวรรณ คงเจริญ

08-5698-8020

นายโสพิศ หาเรือนศรี

08-1434-0938

นางสมสมัย มีสมทรัพย

08-9250-2272

นางรัตนาภรณ ขําโต

08-6796-6112
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รายละเอียดการจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สวนสารสนเทศฯ ไดแบงแยก Computer Server ออกเปน 5 Rack ดังนี้
Rack B สําหรับ ระบบกลองวงจรปด
Rack C สําหรับ สําหรับใสอุปกรณเครือขาย
Rack D สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลักที่รัน Application และ Database
Rack E สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง
โดยสามารถแสดงเปนภาพการเชื่อมตอไดตามแผนภาพดานลางนี้

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ Rack No.
1
2
3
4
5
6

แผนกสารสนเทศ

D
D
D
D
D
D

Server Name
PCF - LOGGER
PCF - ANSERV
PCF - AD
PCF - DAT
PCF - DEV
PCF - EDOC

รายละเอียด

ภาคผนวก
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เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

Rack No.

7
8
9
10

E
E
E
E

Server Name

รายละเอียด

PCF - MANUFAC
PCF - ECOM
PCF - KM
PCF - MANAGE

ภาคผนวก

สรุปการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
กระบวนการกูคืนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากเหตุการณ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสามารถทํางานไดตามปกติ
ขั้นตอนที่ 2 – แจงใหผูใชงานทราบเมื่อระบบคอมพิวเตอรแมขาย Down
ขั้นตอนที่ 3 - ดําเนินการแกไข
ขั้นตอนที่ 4 – ผูใชงานเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดกระบวนการกูคืนระบบคอมพิวเตอรแมขาย
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสามารถทํางานไดตามปกติ
คําอธิบายขั้นตอน : เจาหนาที่ดานฮารดแวร ประเมินปญหา และระยะเวลาในการดําเนินการแกไข
1.
งานเทคนิคเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตรวจสอบจากบุคลากรที่ตองติดตอ :
บุคลากร

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

หนาที่
- ดูแลระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย
องคการสุราฯ
- ดูแลคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง

นายอดุลย รวยสิน

- เจาหนาที่ประสานงานการดําเนินงาน

นายเกียรติชัย สุธารทิพย

ติดตอ
08-9788-1596
1032
1032

ขั้นตอนที่ 2 แจงใหผูใชงานทราบเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
แจงผูใชงานใหทราบ คอยการปรับปรุงแกไข จนเขาสูสภาวะปกติตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการแกไข
กระบวนการแกไขเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได สามารถสรุปไดดังนี้
 ปดใหบริการ Application และ Database ตางๆ ในสวนที่ขัดของ ที่หองคอมพิวเตอรแมขาย
 ตรวจสอบถึงสาเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายมาสามารถใชงานได

แผนกสารสนเทศ
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o ในกรณีที่เครื่องยังสามารถใชงานไดแต Service Down ใหดําเนินการปรับแกไข
Config System ใหม
o ในกรณีที่เครื่องยังสามารถใชงานได แต Service ไม Down ใหดําเนินการ Backup
data ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และนําไฟล Backup ดังกลาว Upload เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสํารอง
o ในกรณีที่เครื่องไมสามารถใชงานได ใหนําขอมูลลาสุดที่ไดมีการ Backup ไว นํามา
Upload เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง
 ดําเนินการ Config System เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง
 ทําการ Boots Service ตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน Application และ Database
 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสามารถใชงาน Application และ Database ไดตามปกติ
ขั้นตอนที่ 4 ผูใชงานเริ่มปฏิบัติงาน
ผูใชงานสามารถเริ่มดําเนินการใชงานไดทันที หลังจากเจาหนาที่สวนสารสนเทศ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย แจงใหทราบ

แผนกสารสนเทศ
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รายละเอียดกระบวนการกูคืนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลักหยุดทํางาน (System down)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง ติดตั้งที่ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 องคการสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่ง
พรอมที่จะทํางานเปนตัวหลักหากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลักหลักหยุดทํางาน โดยเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายหลักมีการทํางานสภาวะปกติ ดังนี้
สภาวะปกติ
• เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทําการรองขอการเขาใชงาน Application หรือ Database มาที่เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดําเนินการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูล ตามคํารองขอขอเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย
• ดําเนินการสงขอมูลตามคํารองขอ ขอเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และดําเนินการเก็บ Log การ
ดําเนินการดังกลาวที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 1 – เครื่องคอมพิวเตอรแมขายยังสามารถใชงานไดแต Service Down
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2. Admin ดําเนินการตรวจสอบ Service System
3. ดําเนินการ On Process Service System ที่จําเปนตองใชขึ้นมาใหม และทํา
การ Restart เครื่อง หรือทําการ boot force system กอนการใชงานตอไป
• สภาวะฉุกเฉิน 2 – เครื่องคอมพิวเตอรแมขายยังสามารถใชงานไดแต Service ไม Down
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2. Admin ดําเนินการ Backup Data ของระบบออกมาสูภายนอก
3. ดําเนินการนําขอมูลที่ไดมานั้น ทําการ Upload เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสํารอง ที่ไดมีการจัดเตรียมไว
4. Config คาความจําเปนของระบบตางๆ พรอมเปด On Process Service
System ที่จําเปนตองใชขึ้นมาใหม และทําการ Restart เครื่อง หรือทําการ boot force system
กอนการใชงานตอไป
แผนกสารสนเทศ
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• สภาวะฉุกเฉิน 3 – เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถใชงานได เนื่องจากอาการเสียทาง
Hardware
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2. Admin ดําเนินการนํา Backup Data ที่ไดมีการสํารองไวมาทําการ Upload
เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง ที่ไดมีการจัดเตรียมไว
3. Config คาความจําเปนของระบบตางๆ พรอมเปด On Process Service
System ที่จําเปนตองใชขึ้นมาใหม และทําการ Restart เครื่อง หรือทําการ boot force system
กอนการใชงานตอไป
• สภาวะฉุกเฉิน 4 – เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถใชงานได เนื่องจากปญหาทางสิ่งแวดลอม
เชน ไฟไหม น้ําทวม เกิดการจลาจล เปนตน สงผลใหไมสามารถเขาใชงานในพื้นที่ได
1. ทําการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสํารอง
2. ทําการ Config คาพื้นฐานของระบบ
3. Admin ดําเนินการนํา Download Backup Data เขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
สํารอง ที่ไดมีการจัดเตรียมไว
4. Upload Backup Data เขาสูระบบ
5. Config คาความจําเปนของระบบตางๆ พรอมเปด On Process Service
System ที่จําเปนตองใชขึ้นมาใหม และทําการ Restart เครื่อง หรือทําการ boot force system
กอนการใชงานตอไป
Recovery Time and Recovery Point Objective (RTO & RPO)
• ทําการกูคืนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารองได ไดสมบูรณ
100% ภายในเวลา 8 ชั่วโมง
สถานที่กูคืน
• หองคอมพิวเตอรแมขาย อาคารอํานวยการ ชั้น 2

แผนกสารสนเทศ
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ขอพิจารณาอื่นๆ
• ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถปฏิบัติงานได จําเปนตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
อาจใชเวลาทํางานนอกเวลาปกติ หรือตองนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายออกนอกสถานที่เพื่อซอมแซม
ตองขออนุมัติผูอํานวยการ หรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือหัวหนาสวนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ กอนที่จะดําเนินการ หรือขออนุมัติหลักการลวงหนา
• ติดตอขอความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยการจัดทําแผนงานการดําเนินงานกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ขั้นตอนการกูคืน
ขั้นที่

1
2
3

การดําเนินการ

ดําเนินการโดย

แจงบริษัทฯและผูใชงาน Service จากเครื่องแมขาย
นายโชคชัย สมสุขเจริญ
คอมพิวเตอร
ปดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลักในสวนที่ขัดของ นายโชคชัย สมสุขเจริญ
ตรวจสอบสาเหตุ ปญหาที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
นายโชคชัย สมสุขเจริญ
มาสามารถทํางานได

สํารอง
นายอดุลย รวยสิน
นายอดุลย รวยสิน
นายอดุลย รวยสิน

4

ทําการ Config System & On Process Service System
นายเกียรติชัย สุธารทิพย
& boot force system

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

5
6

Upload Backup data

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

นายอดุลย รวยสิน

นายเกียรติชัย สุธารทิพย

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

7

ประสานงานกับหนวยงานภายในขององคการสุราฯ เพื่อ
แจงเปดใหบริการ
ปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการตอไปได
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การสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํานักงานสํารอง (Disaster Recovery Site)
สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ไดตระหนัก และคํานึงถึงความไมแนนอนของภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ไดทุกขณะที่สงผลใหระบบคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถใชงานได จึงตองการชองทางตางๆ ที่จะชวยใหระบบ
คอมพิวเตอรแมขายสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ไมวาปญหานั้นจะมาจากภัยทางการเมือง ภัยสงคราม หรือ
ภัยธรรมชาติตางๆ ดังนั้นวิธีการที่จําเปนในการปองกันและแกไขปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองจัดทํา DR Site จึง
เกิดมีขึ้น
DR Site ยอมาจาก Disaster Recovery Site หมายถึง วิธีการในการแกไขหาระบบสารสนเทศที่
เกิดขึ้นจากภัยพิบัติตางๆ ใหสามารถทํางานนอกสถานที่ได
เหตุผลที่จะตองมี สํานักงานสํารอง (DR Site) คือ
- ปองกันความเสียหายตอธุรกิจ
- ปองกันการเสียหายจากขอมูล
- ปองกันการเสียหายจากซอรฟแวร
- ปองกันความผิดพลาดจากผูใชงาน
ประเภทของสํานักงานสํารอง (DR Site)
1. Hot Site
หมายถึง ระบบสํารองจะสามารถใชงานไดเหมือนระบบหลัก รวมทั้งขอมูลตางๆจะถูกเก็บทั้ง
สองแหง ลักษณะเหมือนเปน Mirror Site หากเกิดภัยพิบัติขึ้นระบบสํารองสามารถทํางานแทน
ไดเกือบจะในทันที แตมีขอเสียคือ ตองลงทุนสูง
2. Warm Site
หมายถึง ระบบสํารองสามารถทํางานไดเหมือนระบบหลัก แตในสวนของขอมูลนั้นจะตองจํา
ขอมูลที่ได Backup ไวจากระบบหลักมาทําการ Restore จึงจะดําเนินงานตอได ทําใหตองมี
เวลาในการติดตั้งชวงเวลาหนึ่งกอนจะใชระบบดําเนินงานตอไปได
3. Cold Site
หมายถึง ระบบที่มีการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานตางๆไว เชน การเดินสายโทรศัพท ยกพื้น
ติดตั้งระบบปรับอากาศ เปนตน ไวแลว เมื่อเกิดภัยพิบัติตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาทําการ
ติดตั้ง ทําใหตองใชเวลาในการติดตั้งชวงเวลาหนึ่งกอนจะใชระบบดําเนินงานตอไปได
4. Standby Site
หมายถึง เปนการจัดหาพื้นที่เตรียมไว แตไมไดดําเนินใดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
5. Nothing
หมายถึง คือ การไมไดจัดเตรียมสิ่งใดไวสําหรับภัยพิบัติเลย

แผนกสารสนเทศ
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สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหและวางแผน เกี่ยวกับ สํานักงานสํารอง
(DR Site) และผลจากการศึกษา วิเคราะหพบวา การทํา DR Site ที่เหมาะสมกับ องคการสุรา กรมสรรพสามิต
คือ Warm Site โดยฝาก Data และ File Config ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรแมขายที่สําคัญไว กับที่
องค ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต (สํ า นั ก งานกรมสรรพสามิ ต ) และ ระบบแชร ไ ฟล ของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดการสํารองขอมูล
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายดังนี้
การสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Server
Name
PCF LOGGER
PCF ANSERV
PCF – AD
PCF –
DAT
PCF –
DEV
PCF EDOC
PCF MANUFAC
PCF ECOM
PCF - KM
PCF MANAGE

แผนกสารสนเทศ

สิ่งที่แบคอัพ
คา configure , คา Logs

ความถี่ในการแบคอัพ
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง

คา configure ของระบบ Antivirus กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 เดือนตอ 1 ครั้ง
คา configure ของระบบ AD
ฐานขอมูลที่สําคัญ

กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , ทุกๆวันเวลา 1.00 น.

คา configure และ Database ของ กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , ทุกๆวันเวลา 1.00 น.
ระบบบริหารทรัพยากรองคการ
คา configure ของระบบ E-doc , กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , ทุกๆวันเวลา 1.00 น.
ระบบ HR และฐานขอมูลที่สําคัญ
คา configure
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง
คา configure

กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง

คา configure
คา configure

กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง , 1 ไตรมาสตอ 1 ครั้ง
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บรรณานุกรม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

แผนกสารสนเทศ
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คณะผูจัดทํา
นางจุไลรัตน
นายอดุลย
นายโชคชัย
นายเกียรติชัย

สันติตรานนท
รวยสิน
สมสุขเจริญ
สุธารทิพย

หัวหนาแผนกสารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่ประสานงานภายนอก

ที่ปรึกษา
นายสมชาติ
น.ส.กฤษณา
นายสมควร

แผนกสารสนเทศ

วงศวัฒนศานต
คําใจ
จารุสมบัติ

ผูอํานวยการองคการสุรา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร (CIO)
หัวหนาฝายโรงงาน (ประธานคณะกรรมการ BCM)

Version 1.1

Business continuity plan (BCP)
แผนการบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

ภาคผนวก ข

แผนกสารสนเทศ

การวางแผนตอเนื่องทางธุรกิจ สําหรับระบบเครือขาย
(Business Continuity Planning For Network System)

แผนกสารสนเทศ กองกลาง ฝายบริหาร
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
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สารบัญ
สารบัญ
คํานํา
แผน BCP ดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนผังการบริหารสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
รายละเอียดผูรับผิดชอบงานคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
รายละเอียดการจัดการระบบเครือขาย
สรุปการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
รายละเอียดกระบวนการกูคืนระบบเครือขาย
อุปกรณระบบเครือขายหลัก(Switch) หยุดทํางาน(System down)
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

แผนกสารสนเทศ

หนาที่
2
3
4
5
6
6
8
8
10
12
13
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คํานํา
การบริหารองคกรในปจจุบัน ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ในอันที่จะมีโอกาสสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ตลอดจนวัตถุประสงคที่องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดตั้ง
ไว ดังนั้นนอกเหนือจากการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง เขากับการบริหารงานขององคการสุรา กรม
สรรพสามิต แลว องคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน BCP (Business
Continuity Planning ) เพื่อใหเปนแผนการรองรับภาวะฉุกเฉิน และ/หรือสถานการณใดที่สงผลใหเกิดความ
ชะงัก และกระทบตอการดําเนินงานหลักขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ได
การจั ด ทํ า แผน BCP ฉบั บ นี้ เกิ ด จากการริ เ ริ่ ม ของผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
และพนักงานสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบทุกทานรวมกันระดมความคิดเห็นจากการประเมินตามเกณฑ
ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk Analysis : BRA) อีกทั้งยังมีการพิจารณาแนวปฏิบัติเดิมที่มีอยู รวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ มาจัดทําเปนแผน BCP ฉบับนี้
อยางไรก็ตามองคการสุรา กรมสรรพสามิต เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาแผน BCP ให
ครอบคลุมการดําเนินงานของโรงงานใหมากยิ่งขึ้น และเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา จึงมีนโยบายใหมีจัดทําขึ้น
แผน BCP (Business Continuity Planning ) ขึ้นมา หากทานผูใดมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสามารถติดตอ
ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมไดที่สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ความคิดเห็นใดๆจากทานจะชวยใหองคการสุรา
กรมสรรพสามิต ของเราสามารถปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

แผนกสารสนเทศ
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แผน BCP ดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตและวัตถุประสงค
แผนงานนี้จัดทําขึ้นภายใตขอบเขตของสถานการณ (Scenario) :
ระบบเครือขาย (Network) เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
กระบวนการ

การใหบริการระบบเครือขาย

ความสําคัญ
จากการวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานของโรงงานไพ พบวา เมื่อระบบเครือขาย (Network)
Down จะสงผลเสียหายเกิดภาวการณชะงักของการเชื่อมโยงระบบเครือขาย สงผลใหการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในองคกร และภายนอกองคกรที่ตองใชงานระบบเครือขายของโรงงานไพ ไมสามารถทํางานได อาทิ ระบบ
อินเตอรเน็ต(Internet) ระบบอินทราเน็ต(Intranet) ฯลฯ
เปาหมาย
เปาหมายในการกูคืน (Recovery Time Objective : RTO) คือตองกูคืนระบบเครือขายใหสามารถ
ทํางานไดตามปกติ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ระบบเครือขายหลัก Down โดย สลับไปใชงานที่อุปกรณ
สํารอง
สิ่งที่องคกรไดรับจากการทําแผน BCP
เกิดการประสานงานแบบขามสายงาน
สรางความมั่นใจใหกับ Stakeholders , Business Partners , Customers

แผนกสารสนเทศ
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แผนผังการบริหารสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
CIO (รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร)

หัวหนาฝายบริหาร

แผนกสารสนเทศ
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่ประสานงานภายนอก (นายเกียรติชัย สุธารทิพย)

คณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Team)
หากเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือปจจัยเสี่ยงอื่น คณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Team : ET)
จะตองมีการประชุมและประเมินสถานการณ โดยคณะทํางานฯ มีความรับผิดชอบที่จะพิจารณาวาจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนการดําเนินการอยางไร ภายใตขอบเขตของแผน BCP ฉบับนี้
โครงสรางของคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ

แผนกสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ดา้ น

เจ้าหน้าที่ดา้ น

เจ้าหน้าที่ดา้ น

Hardware

Software

Network
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เมื่อไดรับ คําสั่งการจากผูรับ ผิด ชอบของคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน จะมีการดําเนิน การปฏิบัติ
ตามที่แผน BCP ไดกําหนดไว โดยหัวหนาสวนสารสนเทศฯ จะรายงานสถานการณหรือความกาวหนากลับไปยัง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณขึ้น และหัวหนาสวนสารสนเทศฯ มีหนาที่
ตองติดตอสมาชิกภายในทีมหรือตัวแทนเพื่อจะประชุมรวมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations
Centre) และจะเปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของการนําแผนไปปฏิบัติในแตละขั้นตอน
รายละเอียดผูรับผิดชอบงานคณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
บุคคลากรหลัก
ชื่อ
นายสมควร จารุสมบัติ

เบอรโทรติดตอ
08-1985-3476

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

08-9918-1449

นางสุธัญญา ปนนพศรี

08-9200-8920

นางสาวสุสัณหา กรีฑา

08-9060-4371

นายมนตรี ทองคง
นางจีรวัฒน จารุสมบัติ

08-9667-8821

นางละเอียด คําใจ

08-1279-2504

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรติดตอ
หัวหนาคณะทํางาน นายธเนศ เอิบอิ่มฤทธิ์ 08-1658-2533
บริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต
หัวหนาทีมระบบ นายอดุลย รวยสิน
08-9994-7004
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หัวหนาทีม
นางฐิติภรณ หอทอง
08-1589-6443
บริหารงานทั่วไป
หัวหนาทีม
นางศิริวรรณ คงเจริญ
08-5698-8020
บุคคลากร
หัวหนาทีมอาคาร/ นายโสพิศ หาเรือนศรี
08-1434-0938
สถานที่
หัวหนาทีมการเงิน/ นางสมสมัย มีสมทรัพย 08-9250-2272
การบัญชี
หัวหนาทีมจําหนาย นางรัตนาภรณ ขําโต
08-6796-6112
และบริการลูกคา
บทบาท

รายละเอียดการจัดการระบบเครือขาย
สวนสารสนเทศฯ ไดมีการจัดการระบบเครือขาย โดยแยกออกเปน 5 โซน คือ
1. VLAN01 คือ Management VLAN Zone
2. VLAN10 คือ Server Zone
3. VLAN20 คือ DMA Zone
4. VLAN30 คือ Wireless Zone
แผนกสารสนเทศ
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5. VLAN40 คือ User Zone
โดยสามารถแสดงเปนภาพการเชื่อมตอไดตามแผนภาพดานลางนี้

แผนกสารสนเทศ
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อุปกรณเครือขายหลักแตละชิ้นมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
ลําดับที่

อุปกรณ

จํานวน

รายละเอียด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modem&ADSL
Router
Core Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Wireless
Access Point

1
1
1
1
1
1
1
2
3
16

Linksys Wireless-G Broadband Router
Cisco 2800 Series Integrated Service Router Model 2801
3Com Switch 4200G 24 Port
Switch POE Cisco SFE2000P
Switch 3Com 4210 26 Port 100/1000
Switch 3Com Baseline Switch 2824 24 Port
Switch 3Com Baseline Switch 2024 24 Port
Switch D-Link 10/100/1000 26 Port
Switch D-Link 10/100 8 Port
Cisco WAP4410N

11

FireWall

1

Ahnlab TrusGuard 70 external zone

12

FireWall

1

Ahnlab TrusGuard 70 internal zone

อุปกรณเครือขายสํารองแตละชิ้นมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
ลําดับที่

อุปกรณ

จํานวน

รายละเอียด

1

Modem&ADSL

1

2

Switch

3

3Com Office connect ADSL Wireless 54 Mbps 11g Firewall
Router
3Com SuperStack Switch 4200 28 Port

สรุปการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
กระบวนการกูคืนระบบเครือขายจากเหตุการณ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบระยะเวลาที่ระบบเครือขายสามารถทํางานไดตามปกติ
ขั้นตอนที่ 2 – แจงใหผูใชงานทราบเมื่อระบบเครือขาย Down
ขั้นตอนที่ 3 - ดําเนินการแกไข
ขั้นตอนที่ 4 – ผูใชงานเริ่มปฏิบัติงาน

แผนกสารสนเทศ
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รายละเอียดกระบวนการกูคืนระบบเครือขาย
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบระยะเวลาที่ระบบเครือขายสามารถทํางานไดตามปกติ
คําอธิบายขั้นตอน : เจาหนาที่ดานระบบเครือขาย ประเมินปญหา และระยะเวลาในการดําเนินการแกไข
1.
งานเทคนิคระบบเครือขายตรวจสอบจากบุคลากรที่ตองติดตอ :
บุคลากร

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

หนาที่
ติดตอ
- ดูแลระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรแมขาย 08-9788-1596
องคการสุราฯ
- ดูแลคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง
1032

นายอดุลย รวยสิน

- เจาหนาที่ประสานงานการดําเนินงาน

นายเกียรติชัย สุธารทิพย

1032

ขั้นตอนที่ 2 แจงใหผูใชงานทราบเมื่อเครื่องระบบเครือขาย เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
แจงผูใชงานใหทราบ คอยการปรับปรุงแกไข จนเขาสูสภาวะปกติตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการแกไข
กระบวนการแกไขระบบเครือขาย เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได สามารถสรุปไดดังนี้
ปดใหบริการระบบเครือขายในสวนที่ขัดของ ที่หองคอมพิวเตอรแมขาย
เปลี่ยนอุปกรณระบบเครือขายที่เสียหาย ไปใชอุปกรณระบบเครือขายสํารอง
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทําการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายสํารอง เพื่อใหทํางานไดปกติ
ขั้นตอนที่ 4 ผูใชงานเริ่มปฏิบัติงาน
ผูใชงานสามารถเริ่มดําเนินการใชงานไดทันที หลังจากเจาหนาที่สวนสารสนเทศ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย แจงใหทราบ
รายละเอียดกระบวนการสํารองระบบเครือขายจากเหตุการณ
อุปกรณระบบเครือขายหลัก(Switch) หยุดทํางาน(System down)
อุปกรณควบคุมระบบเครือขายสํารอง ติดตั้งที่ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 องคการสุรา กรมสรรพสามิต
ซึ่งพรอมที่จะทํางานเปนตัวหลักหากระบบควบคุมเครือขายหลักหยุดทํางาน โดยระบบควบคุมเครือขายตัวหลัก
(Main Core-Switch) ซึ่งมีโครงสรางในการเชื่อมตอดังนี้

แผนกสารสนเทศ
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สภาวะปกติ
• อุปกรณสงสัญญาณ (Modem&ADSL) ทําหนาที่ในการสงสัญญาณไปที่อุปกรณแบงเสนทาง(Router)
• อุปกรณแบงเสนทาง(Router) ทําหนาที่ควบคุมการสงสัญญาณไปที่ อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก
(Core Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Core Switch) ทําหนาที่กระจายสัญญาณ ไปที่อุปกรณกระจาย
สัญญาณ(Switch) ตัวอื่นๆ ตามที่ไดมีการกําหนดคา (Config) ไวที่อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Core
Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ(Switch) ทําหนาที่ในการกระจายสัญญาณไปยัง อุปกรณอื่นที่มีการเชื่อมตอ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
• อุปกรณจัดเก็บการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส (Logger) ตามพระราชับญญัติวาดวยการกระทําผิดทาง
คอมพิวเอตร พ.ศ. 2552 ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส

แผนกสารสนเทศ
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สภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 1 - อุปกรณสงสัญญาณ (Modem&ADSL) เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสูภายนอก
2. นําอุปกรณสงสัญญาณ (Modem&ADSL) สํารองมาติดตั้ง และกําหนดคาความ
จําเปนตางๆ (Config)
3. ดําเนินการเชื่อมโยงอุปกรณสงสัญญาณ (Modem) สํารอง กับอุปกรณแบง
เสนทาง(Router) ใหสามารถใชงานในสภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 2 - อุปกรณแบงเสนทาง(Router) เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสูภายนอก
2. ทําการกําหนดคาความจําเปนตางๆ (Config) ที่อุปกรณสงสัญญาณ
(Modem&ADSL) เพื่อใหทํางานแทนที่ อุปกรณแบงเสนทาง(Router) ใหสามารถ
ใชงานในสภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 3 - อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Core Switch) เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสูภายนอก
2. ทําการกําหนดคาความจําเปนตางๆ (Config) ที่อุปกรณแบงเสนทาง(Router)
เพื่อใหทํางานแทนที่ อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Core Switch) ใหสามารถใช
งานในสภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 4 - อุปกรณกระจายสัญญาณ(Switch) เกิดขัดของจนไมสามารถใชงานได
1. ทําการปดใหบริการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสูภายนอก
2. นําอุปกรณกระจายสัญญาณ(Switch) สํารองมาติดตั้ง และกําหนดคาความ
จําเปนตางๆ (Config)
3. ดําเนินการเชื่อมโยงอุปกรณกระจายสัญญาณ(Switch) สํารอง กับอุปกรณ
กระจายสัญญาณหลัก(Core Switch) ใหสามารถใชงานในสภาวะฉุกเฉิน
• สภาวะฉุกเฉิน 5 - อุปกรณจัดเก็บการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส (Logger) เกิดขัดของจนไมสามารถใช
งานได
1. ทําการปดใหบริการการจัดเก็บการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส
2. ทําการกําหนดคาความจําเปนตางๆ (Config) ที่อุปกรณสงสัญญาณ
(Modem&ADSL) อุปกรณจัดเก็บการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส (Logger) ให
สามารถใชงานในสภาวะฉุกเฉิน
แผนกสารสนเทศ
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Recovery Time and Recovery Point Objective (RTO & RPO)
• ทําการกูคืนระบบใหสามารถใชงานที่ระบบเครือขายชุดสํารอง ไดสมบูรณ 100% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
สถานที่กูคืน
• หองคอมพิวเตอรแมขาย อาคารอํานวยการ ชั้น 2
ขอพิจารณาอื่นๆ
• ในกรณีที่ระบบเครือขายไมสามารถปฏิบัติงานได จําเปนตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ อาจใชเวลา
ทํางานนอกเวลาปกติ หรือตองนําอุปกรณระบบเครือขายออกนอกสถานที่เพื่อซอมแซม ตองขออนุมัติ
ผูอํานวยการ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือหัวหนาสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
กอนที่จะดําเนินการ หรือขออนุมัติหลักการลวงหนา
• ติดตอขอความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยการจัดทําแผนงานการดําเนินงานกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ขั้นตอนการกูคืน
ขั้นที่

การดําเนินการ

1

แจงบริษัทฯผูด ูแลคอมพิวเตอรแมขายฯ
ปดใหบริการระบบเครือขายหลักในสวนที่ขัดของ
เปลี่ยนอุปกรณระบบเครือขายหลักที่เสียหาย ไปใช
อุปกรณระบบเครือขายสํารอง
ปรับแกไข Config อุปกรณเครือขายสํารองใหสามารถ
เขาใชงานได
ตรวจสอบการเขาใชระบบเครือขายของคอมพิวเตอร
ลูกขายวาสามารถเขาถึงระบบเครือขายสํารองได
ประสานงานกับหนวยงานภายในของโรงงานไพ เพื่อ
แจงเปดใหบริการ
ปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการตอไปได

2
3

4
5
6
7

แผนกสารสนเทศ

ดําเนินการโดย

สํารอง

นายโชคชัย สมสุขเจริญ
นายโชคชัย สมสุขเจริญ

นายอดุลย รวยสิน
นายอดุลย รวยสิน

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

นายอดุลย รวยสิน

นายโชคชัย สมสุขเจริญ

นายอดุลย รวยสิน

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

นายเกียรติชัย สุธารทิพย

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

นายอดุลย รวยสิน

นางจุไลรัตน สันติตรานนท

นายอดุลย รวยสิน
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หนา 13

บรรณานุกรม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

แผนกสารสนเทศ
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หนา 14

คณะผูจัดทํา
นางจุไลรัตน
นายอดุลย
นายโชคชัย
นายเกียรติชัย

สันติตรานนท
รวยสิน
สมสุขเจริญ
สุธารทิพย

หัวหนาแผนกสารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่สารสนเทศ
เจาหนาที่ประสานงานภายนอก

ที่ปรึกษา
นายสมชาติ
น.ส.กฤษณา
นายสมควร

แผนกสารสนเทศ

วงศวัฒนศานต
คําใจ
จารุสมบัติ

ผูอํานวยการองคการสุรา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร (CIO)
หัวหนาฝายโรงงาน (ประธานคณะกรรมการ BCM)
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