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ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อประสบกับเหตุการณ์สภาวะวิกฤต รวมทั้งการกอบกู้
กระบวนการทํางานให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วภายหลังจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว
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แผนบริหารความต่อเนื่อง
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น เพื่อให้
“สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อ
องค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีกระบวนการรองรับให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้
กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับ
การให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

วัตถุประสงค์ (Objectives)

• เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
• เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกับสภาวะวิกฤต
• เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
• เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
• เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แม้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้
1

• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ

สํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
• “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใน
พื้ น ที่ ศู นย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกีย รติ อาคาร บี หรื อ พื้ น ที่ ภ ายในของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
• เหตุการณ์อุทกภัย
• เหตุการณ์อัคคีภัย
• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
• เหตุการณ์โรคระบาด

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถบริหารจัดการการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้อง
ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ
/ การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
สําคัญ

คู่ค้า/ผู้
ด้านบุคลากร ให้บริการ/ผู้มี
หลัก
ส่วนได้ส่วน
เสีย

1 เหตุการณ์อุทกภัย
2 เหตุการณ์อัคคีภัย
3 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล
4 เหตุการณ์โรค
ระบาด
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้บริหารของแต่ละสํานัก/
ศูนย์/กลุ่ม สามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง

ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วยโครงสร้าง ดังนี้
1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2. ผู้ ป ระสานงานคณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง (ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ประสานงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล , กลุ่มงานช่วยอํานวยการนักบริหาร และ กลุ่มงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน เป็นคณะทํางาน)
3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (แบ่งออกเป็น 18 ทีม ผู้อํานวยการของแต่ละสํานักเป็นหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง)
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หัวหนนาคณะบริหารความ
า
ตอเนื่อง

ผูประสานงงานคณะบริหาร
ห
ความตอเนื่อง

หัวหน
ห าทีมบริหารรความ
ตอเนื่อง แบงออกเปปน 18 ทีม

โโดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมื
ม อกันดูแล ติดตาม ปฏิบับัติงาน และกูกู้คืนเหตุการณ์
ณ์ฉุกเฉินในส่วนราชการ
ของตนเออง ให้สามารรถบริหารควาามต่อเนื่องและกลับสู่สภาววะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กํกาหนดไว้
ของทีมงานบริหารควาามต่อเนื่อง (BCP Team
m) และในกรรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารรถปฏิบัติหน้าที
า ่ได้ ให้
บุคลากรสํารองรับผิดชอบทํ
ช าหน้าที่ในบทบาทขอองบุคลากรหลัลัก ปรากฏดังตารางที
ต
่1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบ
ล
บาทของทีมงาานบริหารควาามต่อเนื่อง (BBCP Team)
บุคลากรหหลัก
บุคลากรสํารอง
า
บทบาทท
ชื่อ
เบอรร์มือถือ
ชื่อ
เบอร์ร์มือถือ
นนางทรงพร โกมมลสุรเดช
(รรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
ส
สารสนเทศและก
การสื่อสาร)

089-2000-xxxx

1. นายภุชพงค์ โโนดไธสง
(ผูอํ้ านวยการสํานักบริหารกลาง))

081-8330- xxxx

นนายภุชพงค์ โนดดไธสง
(ผูผู้อํานวยการสํานันกบริหารกลางง)

1. นางยุพิน ธรรมศิริ
(ผูอํ้ านวยการกลุ่มมงานพัสดุและ
ทรัรัพย์สิน)
2. นายนริศ ชาดดกจารึก
(ผู้อํานวยการกลุ่มมงานช่วย
า
กบริหหาร)
อํานวยการนั
081-8330- xxxx หัวหน้
ว าทีมบริหารรความ
1. นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยาา
ต่อเนื
อ ่องสํานักบริหารกลาง (ผู้อํานวยการกลุ่มมงานบริหารงานน
ค
บุคคล)

085-4889- xxxx

นนายภุชพงค์ โนดดไธสง
(ผูผู้อํานวยการสํานันกบริหารกลางง)

หัวหน้
ว าคณะบริหารความ
ห
ต่อเนื
อ ่อง กระทรววง
เททคโนโลยีสารสนนเทศละ
กาารสื่อสาร
081-8330- xxxx หัวหน้
ว าผู้ประสานนงาน
คณ
ณะบริหารความมต่อเนื่อง
กรระทรวงเทคโนโโลยี
สาารสนเทศและการสื่อสาร

089-2002- xxxx

081-8330- xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ

นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์
(ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย)

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
(ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์)

เบอร์มือถือ

089-896- xxxx

081-732- xxxx

นางปฏิมา อาภาศิลป์
(ผู้อํานวยการสํานักกิจการอวกาศ
แห่งชาติ)

081-617- xxxx

นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
พัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์)

081-859- xxxx

นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล
(ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

089-500- xxxx

081-732- xxxx

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ

2. นางสาวสุคนธ์ สิงห์สุวรรณ
(ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นายกฤษณพล วุฒิจันทร์
ต่อเนื่องสํานักกฎหมาย
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานโทรคมนาคม
และวินัย)
2. นางสาวฉวีวรรณ บุญญานันท์
(นิติกรชํานาญการ)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางภคกุล สุรฤทธิกุล
ต่อเนื่องสํานักนโยบาย
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนและ
และยุทธศาสตร์
โครงการ)
2. นายอิสรินทร์ ศรีประดิษฐ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ)
3. นายณรงค์ เบญจบุญนนท์
(วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชํานาญการ)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์
ต่อเนื่องสํานักกิจการ
จิรัฐิติกาล
อวกาศแห่งชาติ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางสาวทัศนีย์ ประสงค์ศักดิ์
ต่อเนื่องสํานักส่งเสริมและ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
พัฒนาสารสนเทศ
2. นางนภัสสรณ์ ภัทรกฤช
ภูมิศาสตร์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางประภาพร เนื่องเกตุ
ต่อเนื่องสํานักส่งเสริม
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
2. นายนิติธร มีนาวงศ์
สารสนเทศและการสื่อสาร (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นายจักรพงษ์ ชาวงษ์
ต่อเนื่องสํานักงาน
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานกํากับดูแล
คณะกรรมการธุรกรรม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2. นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวดี
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและ
แผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

089-815- xxxx

086-625- xxxx

089-144- xxxx
085-489- xxxx

089-517- xxxx

081-401- xxxx
083-687- xxxx

085-165- xxxx
081-820- xxxx
085-064- xxxx
083-412- xxxx
081-482- xxxx

086-548- xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายธนิต ประภาตนันท์
(ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
(ผู้อํานวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ)

นางอาทิตยา สุธาธรรม
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข
(ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

นางศุภราพร จักรมานนท์
(ผู้อํานวยการสํานักประสานงาน
รัฐวิสาหกิจ)

เบอร์มือถือ

บทบาท

081-859- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องสํานักป้องกันและ
ปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
087-078- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ

081-911- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องสํานักส่งเสริมและ
พัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
081-732- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

092-576- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องสํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

089-926- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
089-205- xxxx ต่อเนื่องสํานัก
ประสานงานรัฐวิสาหกิจ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
1. นางสาวจุฬารัตน์ วีรีรัตน์
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. นายสหรัฐ ขจรกลิ่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
1. น.ท.วรพงษ์ กฤติยะโชติ
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนการเตือน
ภัย)
2. นายอนุวัตร ศรีไชโย
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารจัดการ
ระบบเตือนภัย)
1. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานสนับสนุนการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. นางสาววิลาสินี แสงชาติ
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
1. นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
2. นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ)
1. นางชไมพร พงศ์พยุหะ
(รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสังคม
อิเล็กทรอนิกส์)
2. นายกิตติภัต เทียมทินกฤต
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
1. นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ)
2. นางสาวเบญจมาศ พลประสิทธิ์
(เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน)

089-846- xxxx

086-669- xxxx
081-827- xxxx

084-636- xxxx

081-634- xxxx

081-071- xxxx
089-005- xxxx

081-859- xxxx

081-613- xxxx

086-974- xxxx
089-764- xxxx

089-964- xxxx
083-098- xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์
(ผู้อํานวยการสํานักกิจการระหว่าง
ประเทศ)

นายชยสาร โทณานนท์
(ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการ)

นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
(ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร)

นางสาวเต็มดวง นิมิตรพันธ์
(ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง)

นางรัตนา อยู่ประเสริฐ
(หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี)

เบอร์มือถือ

บทบาท

089-500- xxxx หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องสํานักกิจการ
ระหว่างประเทศ

081-732- xxxx
089-111- xxxx

081-372- xxxx

089-815- xxxx

089-205- xxxx

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ

1. นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีเพ็ชรดี
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานความร่วมมือ
ทวิภาคี)
2. นางสาวเกศรา เล็กแหลมหลัก
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางสาวศุภวรรณ อายนบุตร
ต่อเนื่องสํานักตรวจ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ราชการ
ชํานาญการ)
2. นายจิตรกร อาชววาณิชกุล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ
การ)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
ต่อเนื่องกลุ่มพัฒนาระบบ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บริหาร
ชํานาญการ)
2. นางสาวรัชนก แสงจันทร์
(เจ้าพนักงานธุรการ)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์
ต่อเนื่องกลุ่มตรวจสอบ
(ผู้อํานวยการกลุ่มงานตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง
ภายในระดับกรม)
2. นางสาวธิติมา วงษ์รอด
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
หัวหน้าทีมบริหารความ
1. นางสาวอุไร นันทวโนทยาน
ต่อเนื่องสํานักงานรัฐมนตรี (หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ)
2. นางเจตสุภา บุญบรรดาล
(หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง)

089-969- xxxx

081-825- xxxx
089-204- xxxx

086-516- xxxx

086-661- xxxx

080-054- xxxx
089-105- xxxx

089-708- xxxx
081-552- xxxx
084-568- xxxx
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กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สําคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กํ า หนดให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ปฏิ บั ติ ง านสํ า รอง บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) (งามวงศ์วาน) โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กําหนดให้ใช้พื้นที่
ปฏิ บั ติ ง านสํ า รอง สํ า นั ก งานไปรษณี ย์ ที่ ส ะดวกต่ อ การ
ปฏิบัติงาน ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บางรัก
,นนทบุรี) ,สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(รางน้ํ า ) และศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ (บางนา) หรื อ
จังหวัดนครนายก (ในกรณีจําเป็น) โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ การประสานงาน และการเตรียมความ
พร้อมล่วงหน้า
กําหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง
และกรมบัญชีกลางได้
กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง
ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ในการกอบกู้คืนก่อน
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
รับผิดชอบจัดเตรียมและให้มีระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบ
สารสนเทศสํารอง
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน
แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในสํานักหรือกลุ่ม
งานเดียวกัน
กํ า หนดให้ ใ ช้ บุ ค ลากรนอกสํ า นั ก หรื อ กลุ่ ม งานในกรณี ที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
กํ า หนดให้ จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยต่ อ ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
ของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต

บุคลากรหลัก

คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนือ่ ง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) เป็นการวิเคราะห์ช่วงระยะเวลา
ของการหยุดชะงักเมื่อสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคามเริ่มส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของหน่วยงาน ปรากฏดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับ
ผลกระทบ 4 ชั่วโมง

กระบวนงานการเตือนภัยกรณีเกิด
แผ่นดินไหว

สูงมาก

การปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (Phishing)
การประสานงานด้านความมั่นคง
การดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป
ประสานงาน ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
กําหนดการตามภารกิจ รมว.ทก. และ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบกรณีมีการประชุม
เร่งด่วน เช่น การประชุม ครม., การประชุม
คณะกรรมการฯ, การประชุม สร.ฯ
การวิเคราะห์และประสานงานเรื่องต่างๆ
เช่น เรื่องเสนอ ครม., เรื่องเสนอความเห็น,
การตอบข้อหารือ กระทู้, เรื่องข้อร้องเรียน

สูงมาก
สูงมาก
สูง

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

สูง

สูง

9

กระบวนการหลัก
ต่างๆ และเรื่องขอความอนุเคราะห์ต่างๆ
เพื่อเสนอ รมว.ทก. พิจารณาสั่งการ
ระบบ web กระทรวง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ
การจัดทําคําของบประมาณประจําปี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ การรายงานผล
การดําเนินงาน
การดําเนินงานภายใต้สัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ประกอบด้วย การดําเนินงานตามสัญญาฯ
การจองตําแหน่งวงโคจรดาวเทียม และการ
ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินตามสัญญาฯ
การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องของหน่วยงาน
ในสังกัด/หน่วยงานภายนอก รวมทั้งด้าน
ต่างประเทศ เพื่อเสนอ รมว.ทก. พิจารณา
สั่งการ
การประสานงานกับองค์กรด้านกิจการ
อวกาศทั้งในและระหว่างประเทศ
การดําเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ
ด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
การดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุสํานักงาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลและงานสัมมนาทางวิชาการของสํานัก
ฯ
การสืบสวน ประสานงานทางกฎหมาย และ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม

ระดับ
ผลกระทบ 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สูง

สูง

(2 วัน)

สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
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ระดับ
ผลกระทบ 4 ชั่วโมง

กระบวนการหลัก
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงานตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

ปานกลาง
ปานกลาง

สําหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบต่อ สป.ทก. มาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของสํานักงานหรือกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนการหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ความต้องการด้านสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จําเป็น

สถานที่

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

20 ตร.ม.

44 ตร.ม.

80 ตร.ม.

120 ตร.ม.

160 ตร.ม.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) สาขาบางรัก , สาขา
นนทบุรี และ สํานักงาน
ไปรษณีย์ที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

20 ตร.ม.

44 ตร.ม.

80 ตร.ม.

120 ตร.ม.

160 ตร.ม.

2. ความต้องการด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร

แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
เครื่องพิมพ์ รองรับการ
ใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อม

หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้

6 เครื่อง

6 เครื่อง

10 เครื่อง

15 เครื่อง

20 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง
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ประเภททรัพยากร
หมายเลข

แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

-

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

5 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

3 ตัว

3 ตัว

5 ตัว

5 ตัว

6 ตัว

-

1 ชุด

1 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

-

1 ตัว

1 ตัว

2 ตัว

2 ตัว

-

1 จอ

1 จอ

1 จอ

1 จอ

-

1 ชุด

2 ชุด

3 ชุด

4 ชุด

1 ตัว

1 ตัว

1 ตัว

1 ตัว

2 ตัว

1 ตัว

1 ตัว

2 ตัว

3 ตัว

4 ตัว

พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้

โทรสาร / เครื่องสแกน หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
(Fax/Document
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
Scan Machine)
พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
เครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
แบบโน้ตบุ๊ค
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
สิทธิที่ได้รับการจัดสรร พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
วิทยุสื่อสาร VHF
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
ปลั๊กราง
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
โต๊ะและเก้าอี้ (เพื่อใช้ หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
ในการประชุม)
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
กระดานไวท์บอร์ด
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
จอ LCD Monitor
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
อุปกรณ์เครื่องเขียน
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
External harddisk
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
Thumb drive
หน่วยงานที่กระทรวงขอใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้

3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศท.)
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ประเภททรัพยากร
GFMIS (ระบบเบิก
จ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
DPIS (ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล)
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ออกโดยหน่วยงาน
หนังสือสั่งการต่าง ๆ

แหล่งที่มา

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
สํานักงาน ก.พ.
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ
หน่วยงานต้นสังกัด

เอกสารใบแจ้งหนี้

คู่ค้า

ข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ
ซอฟแวร์ระบบควบคุม
การเตือนภัย ผ่าน
-หอเตือนภัย
-หอกระจายข่าว
-เครื่องรับสัญญาณเตือน
ภัยในท้องที่
-สถานีถ่ายทอดสัญญาณ
เตือนภัย
-เครื่องรับสัญญาณเตือน
ภัยผ่านดาวเทียม
ซอฟต์แวร์ระบบควบคุม
ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

หน่วยงานต่างๆ ใน
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ (บางนา)

ระบบไฟฟ้าสํารอง/
อุปกรณ์ส่องสว่าง(กรณี
ไฟดับ)

4 ชั่วโมง

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ (บางนา)
หน่วยงานที่กระทรวงขอ
ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้
หน่วยงานที่กระทรวงขอ
ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานจัดหาให้

13

4. ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จาํ เป็น
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ สํานักงาน /สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

10 คน

22 คน

40 คน

60 คน

80 คน

10 คน
20 คน

30 คน
52 คน

30 คน
70 คน

30 คน
90 คน

60 คน
140 คน

หมายเหตุ ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง
5. ความต้องการด้านผูใ้ ห้บริการที่สาํ คัญ (Service Requirement) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน / กลุม่ งาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ผู้ให้บริการสัญญาณดาวเทียม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 ราย
1 ราย
1 ราย

2 ราย
2 ราย
1 ราย

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
4 ราย
3 ราย
1 ราย

4 ราย
4 ราย
1 ราย

1 เดือน
4 ราย
4 ราย
1 ราย

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อบุคลากรภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
ของ สป.ทก.
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน
จากนั้นหัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้
ระบุในแผนความต่อเนื่อง
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา:
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- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาราชการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของสํานักงานเป็นช่องทางแรก
- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาราชการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
2. เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน่วยงานและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่
ทําการ
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความ
พร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้กระบวนการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วงภายใน
ระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
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แผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการทั้ง 18 สํานัก)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สํานักต่างๆ ใน สป.ทก.
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักต่างๆ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรในสํานัก ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร ของสํานักต่างๆ
ความต่ อ เนื่ อ งของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากร สํานักต่างๆ
สําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่าง
สูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสํานัก ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
เสียชีวิต
ของสํานักต่างๆ
- รายงานหั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของสํ า นั ก งาน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดย ของสํานักต่างๆ
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสี ย หายและผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานและการ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่ มี ค วามเร่ ง ด่ ว นและส่ ง ผลกระทบอย่ า งสู ง
หากไม่ดําเนิ นการ
และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
17

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสํานักให้ทราบ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก ของสํานักต่างๆ
คณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก
และงานเร่งด่วนที่ หัวหน้าและทีมบริหารความ
จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของสํานัก
ในการ หัวหน้าและทีมบริหารความ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
พร้ อ มระบุ ท รั พ ยากรที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของ สป.ทก. ทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ ของสํานักต่างๆ
ปฏิบัติงานด้วยมือ(Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็น คู่ค้า/ผู้ให้บริการ สําหรับงานเร่งด่วน เพื่อ
แจ้ ง สถานการณ์ แ ละแนวทางในการบริ ห ารงานให้ มี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ งตามความเห็ น ของคณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
สป.ทก.
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีม
บริหารความต่อเนื่องของสํานักต่างๆ ต้องดําเนินการ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในสํานัก เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สป.ทก. อย่างสม่ําเสมอ ตามที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ
สํานักต่างๆ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสํานักต่างๆ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ

วันที่ 2 – 7 การตอบสนองในระยะสัน้
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักต่างๆ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติ ด ตามสถานะภาพการกอบกู้ คื น มาของทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สป.ทก.ในเรื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา ของสํานักต่างๆ
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดํ า เนิ น การกอบกู้ แ ละจั ด หาข้ อ มู ล และรายงานต่ า งๆที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตามตารางที่
การสื่อสาร (ศท.)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ
ความต่อเนื่อง:
สํานักต่างๆ
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่ หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสํานัก (พร้อมระบุรายละเอียด สํานักต่างๆ
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในสํานัก
ของสํานักต่างๆ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ของ สป.ทก. อย่างสม่ําเสมอ ตามที่ได้กําหนดไว้
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักต่างๆ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติ ด ตามสถานะภาพการกอบกู้ คื น มาของทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สป.ทก. ในเรื่อง
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่ จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้
เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
สํานัก
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสํานัก (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สป.ทก. อย่างสม่ําเสมอ ตามที่ได้กําหนดไว้

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสํานักต่างๆ

หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสํานักต่างๆ
ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของ
สํานักต่างๆ
หั ว หน้ า และที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องของสํานักต่างๆ
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