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คํานํา
การบริ ห ารความต อ เนื่ อ งและกอบกู ก ระบวนการกระบวนการด า นสารสนเทศ (Business
Continuity Plan หรือ BCP) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ทั้งที่เกิ ดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมให สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดั งกลาวส งผลกระทบใหเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมชลประทาน ตองหยุดการดําเนินงาน
หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองชวยใหกรมชลประทาน
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดําเนินการตอไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไว
ดวยเหตุน้ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดทําคูมือการจัดทําคูมือการบริหาร
ความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศขึ้น เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติตาม
และถือเปนมาตรฐานในการทํางาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดเปนอยางดี
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๓) ตารางผลกระทบและกลยุทธความตอเนื่อง
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คูมือการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
และกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค

1.1. เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยาง
เปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสู
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานหรือกระบวนการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
และกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ สามารถนําไปถายทอดใหกับผูปฏิ บัติงานใหมและใชป ระกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก ใหสามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการทีมีอยูได
1.3. เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความต อ เนื่ อ งและกอบกู
กระบวนการดานสารสนเทศ

2. ขอบเขต

คูมือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมในการจัดทําคูมือการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดานสารสนเทศ ขั้นตอน กระบวนการตางๆ และระยะเวลา ใหอยูในแบบรูปเลม เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการ และเสนอบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอไป

3. คําจํากัดความ

3.1. การบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การบริหารเพื่อ
ลดความติดขัดของกระบวนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
3.2. การกอบกูกระบวนการ คือ การใหกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สามารถกลับมาดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว
3.3. งานตอเนื่อง คืองานที่ไมสามารถหยุดดําเนินงานได หรือหากหยุดดําเนินงานจะเกิด
ความเสียหายตอองคกร
3.4. แผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ คือ เอกสาร
คําแนะนําและวิธีการที่ชวยใหการบริการดานสารสนเทศของกรมชลประทาน สามารถตอบสนองตอการเกิด
อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและ/หรือภัยคุกคามได โดยไมตองหยุดใหบริการหรือ จําเปนจะตองมีแผนการ
กูคืนระบบหรือแผนการกูคืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทํางาน เพื่อใหสามารถใหบริการตอไปได
3.5. ความเสี่ยงดานสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในสถานการณที่ไมแนนอนและอาจสงผลกระทบสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร

๑

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับ ดูแล ใหนโยบาย
ขอเสนอแนะและสนับสนุนการดําเนินงาน
4.2. ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ
ในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศในภาพรวม
4.3. หัวหนาฝายมาตรฐานเทคโนโลยี ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน การจัดทําแผนบริหาร
ความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ
4.4. เจาหนาที่ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและกอบ
กูกระบวนการดานสารสนเทศ
4.5 คณะทํ า งานจั ดการความตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา
วิเ คราะห ระบุ ความเสี่ย งด านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําแผนบริห ารความตอเนื่องดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามประเมินผล การจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๒

สรุปกระบวนการการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
และกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ
กระบวนจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ
ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
2. ประเมินความเสี่ยง
3. กําหนดกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ
4. กําหนดทีมงานและผูรับผิดชอบ
5. จัดทํารูปเลม
6. คณะกรรมการฯ และ ผอ.ทส. ลงนามอนุมัติ
7. เสนอแผนบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. รายงานผลการดําเนินการ

๓

Work Flow กระบวนการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
และกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

แตงตั้งคณะกรรมการ

1 วัน

2.

ประเมินความเสี่ยง

1 วัน

3.

กําหนดกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ

1 วัน

4.

จัดทํารูปเลม

8 วัน

คณะกรรมการฯ
และ ผอ.ทส.
ลงนามอนุมัติ

5 วัน

5.

NO

YES
6.

เสนอบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง

3 วัน

7.

รายงานผลการดําเนินการ

1 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 20 วันทําการ

๔

5. Work Flow

ชื่อกระบวนการ : การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : มีแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานสารสนเทศ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

1. จัดประชุมทุกสวนฝาย
รวมถึงเจาหนาผูมีสวนเกี่ยวของ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประเมินแผนบริหารความ
ตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
ดานสารสนเทศเดิม
4. มอบหมายงานการสํารวจ
งานที่จําเปนตอการใหบริการ
หรือปฏิบัติงาน
1. จําลองสถานการณที่สงผล
ใหไมสามารถปฏิบัติงานได
2. ประเมินความเสียหายหาก
ไมสามารถปฏิบัติงานได
3. ประเมิ นระยะเวลาที่ร ะบบ
สามารถหยุดการทํางานได

แตงตั้งคณะกรรมการ

2.

1 วัน
ประเมินความเสี่ยง
A

๕

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. หนั งสื อแ ต ง ตั้ ง คณ ะ ฝายมาตรฐาน
กรรมฯ
เทคโนโลยี
2. บันทึกการประชุม
3. ตารางรายชื่อ บุค ลากร
หลั ก และบุ ค ลากรสํ า รอง
ที ม บริ ห ารความต อ เนื่ อ ง
ดานสารสนเทศ

1. สถานการณความเสี่ย ง
ดานตางๆ
2. ตารางสภาวะวิกฤตและ
ผลกระทบจากเหตุการณ
3. ตารางผลกระทบและ
กลยุทธความตอเนื่อง

คณะกรรมการ
บริหารความ
ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

3.

A

ระยะเวลา

จัดทํารูปเลม

5.
NO

คณะกรรมการ
และ ผอ.ทส.
ลงนามอนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

1. วิ เ ค ร า ะ ห แ น ว ท า ง ก า ร ตารางการตอบสนองต อ
ดําเนินการหากเกิดความเสี่ยง เหตุการณ
2. กําหนดบทบาทหนาที่ในแต
ขั้นตอน

ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

8 วัน

จัดทําเปนรูปเลม

เลมรางแผนบริหารความ
ตอเนื่อง และกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 วัน

1. เสนอคณะกรรมการฯ
2. เสนอผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

1. เสนอคณะกรรมการ
บริหารความตอเนื่องและ
กอบกูกระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เสนอผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

เลขาคณะกรรมการ
บริหารความ
ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เลขาคณะกรรมการ
บริหารความ
ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กําหนดกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ
4.

รายละเอียดงาน

YES
B

๖

ลําดับ
6.

ผังกระบวนการ
B

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

3 วัน

เสนอเลมรางแผนบริหารความ
ตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ
คณะกรรมการแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 วัน

1. จัดทํารายงานสรุป ผลการ รายงานผลการดําเนินการ
ดําเนินงาน
2. รายงานผลตอ ผอ.ทส.

เสนอแผนบรรจุลงในแผนบริหารความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.
รายงานผลการดําเนินการ

๗

มาตรฐานคุณภาพงาน
เลมแผนบริหารความ
ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

ฝายมาตรฐาน
เทคโนโลยี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
3. จ ัด ป ร ะ ช ุม ท ุก ส ว น ฝ า ย
รวมถึงเจาหนาผูมีสวนเกี่ยวของ
ของศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
4. แตงตั้งคณะกรรมการ

5. ประเมิ น แผนบริ ห ารความ
ตอเนื่ องและกอบกูกระบวนการ
ดานสารสนเทศเดิม
6. มอบหมายงานการสํารวจงาน
ที่ จํ า เป น ต อ การให บ ริ ก าร หรื อ
ปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอรมที่ใช
1. ถึง วาระฝา ยมาตรฐานเทคโนโลยีทํ า หนั ง สื อ
เชิ ญบุ คลากรของศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารประชุม
2. ผู อํ านวยการศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร นัดประชุมเจาหนาที่ทุกสวนฝาย
ประทานแต ง ตั้ ง บุ ค ลากรหลั ก และบุ ค ลากร ตารางรายชื่อ
บุคลากรหลัก และ
สนับสนุน พรอม กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรสํารอง ทีม
บริหารความ
ตอเนื่องดาน
สารสนเทศ
ผู เ ข า ประชุ ม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ ป ญ หา แผนบริหารความ
อุปสรรค จากแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกู ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
กระบวนการดานสารสนเทศเดิม
สารสนเทศเดิม
ประทานมอบหมายงานใหไปสํารวจงานที่ จําเป น
ต อการใหบ ริการ หรือ ปฏิบัติงานของแตล ะคนที่
รับผิดชอบ
๘

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี ถึงวาระการดําเนินการ

ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ประชุมเพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนบริหารความ
ตอเนื่องฯ

บุคลากรของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

-

เจาหนาที่ผูรับมอบหมาย การมอบหมายงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7. จําลองสถานการณที่สงผลให คณะกรรมการฯระดมความคิดถึงปจจัยที่สงผลให
ไมสามารถปฏิบัติงานได
ไมสามารถปฏิบัติงานได
8. ประเมินความเสียหายหากไม คณะกรรมการฯระดมความคิดถึงผลกระทบความ
สามารถปฏิบัติงานได
รุนแรงของสถานการนั้นๆ
9. ประเมิน ระยะเวลาที ่ร ะบบ คณะกรรมการฯประเมินความสําคัญในการใชงาน
สามารถหยุดการทํางานได
ระบบ
10. วิเคราะหแนวทางการ
ดําเนินการหากเกิดความเสี่ยง

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
ตารางสภาวะวิกฤต
และผลกระทบจาก
เหตุการณ
ตารางสภาวะวิกฤต
และผลกระทบจาก
เหตุการณ
ตารางสภาวะวิกฤต
และผลกระทบจาก
เหตุการณ
ตารางผล กระทบ
และกลยุทธความ
ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯประเมิน การแนวทาง ปจ จัย ใน
คณะกรรมการฯ
การแกไขสถานการณตางๆ รวมถึงระยะเวลาใน
การแกไขตามแนวทางนั้นๆ เพื่อกําหนดกลยุทธใน
การจัดการหากเกิดสถานการณนั้นๆ
11. กําหนดบทบาทหนาที่ในแต วิ เ คราะห เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และบุ ค ลากรที่ ตารางผล กระทบ คณะกรรมการฯ
จําเปนตองใชในการดําเนินงานหรือกอบกูระบบ
ขั้นตอน
และกลยุทธความ
ตอเนื่อง
12. จัดทํารูปเลม
รวมรวมเอกสาร มติการประชุมตางๆ จัด ทําเป น แผนบริ ห ารความ เลขาคณะกรรมการฯ
เลมเพื่อนําเสนอตอไป
ตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการด า น
สารสนเทศเดิม
๙

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึกแนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

13. เสนอคณะกรรมการฯ

นําเลมรางแผนการบริหารความตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เวียนคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบ
ใหกลับไปแกไขแลวเสนอใหม แลวเสนอเลมตอ
ผอ.ทส. ตอไป
14. เสนอผูอํานวยการศูนย
นําเลมรางแผนการบริหารความตอเนื่องและกอบกู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอเพื่อ
สื่อสาร
ขอความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบใหกลับไปแกไข
แลวเสนอคณะกรรมการใหม หากเห็ นชอบเสนอ
แผนบรรจุ ล งในแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
15. เสนอแผนเพื่อบรรจุลงใน
นํ า เล ม ที่ ผ า นการอนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบจาก แผนบริ ห ารความ
แผนบริหารความเสี่ยงดาน
ผู อํา นวยการศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ เสี่ยงดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนบริห าร สารสนเทศ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน จัดทําสรุปผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค ที่
เกิดขึ้นในการจัดทําแผน เพื่อนําไปใชวิเคราะหใน
การจัดทําแผนในอนาคต
17. รายงานผลตอ ผอ.ทส.
จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนเสนอ ผอ.ทส.
-

๑๐

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

เลขาคณะกรรมการฯ

เลมรางแผนการบริหาร
ความตอเนื่องและกอบกู
กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการฯ

เลมรางแผนฯซึ่งผานความ
เห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารความตอเนื่องและ
กอบกูกระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ
ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี

๗.ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
เอกสารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความ
ตอเนื่องและกอบกูกระบวนการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ประเมินความเสี่ยง
1. สถานการณความเสี่ยงดานตางๆ
2. ตารางประเมินความเสี่ยง
3. กําหนดกลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติบทบาทหนาที่ของ
แตละบุคคลในการจัดการความเสียง
4. กําหนดทีมงานและผูรับผิดชอบ
โครงสร า งและที ม งานผู รั บ ผิ ด ชอบหากเกิ ด
ความเสี่ยง
5. จัดทํารูปเลม
เลม รา งแผนบริ ห ารความตอ เนื่ องและกอบกู
กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการติดตามประเมินผล
บันทึกการประชุม

1. รายชื่อผูเขารวมประชุม
2. รายงานการประชุม
1. รายชื่อผูเขารวมประชุม
2. รายงานการประชุม
1. รายชื่อผูเขารวมประชุม
2. รายงานการประชุม
มีรูปเลมรางแผนบริหารความ
ตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะกรรมการฯ และ ผอ.ทส. ลง 1. เสนอคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องและ เลมรางแผนบริหารความตอเนื่อง
นามอนุมัติ
กอบกูกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกอบกูกระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศผานความ
2. เสนอผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เห็นชอบ
7. เสนอแผนบรรจุ ล งในแผนบริ ห าร เลมแผนบริหารความตอเนื่องและกอบกู
คณะกรรมการแผนบริหารความ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับเลมแผนฯ
8. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินการ
เอกสารรายงานสรุ ป ผลการ
ดําเนินงาน
๑๑

ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี
คณะกรรมการฯ
ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี

คณะกรรมการฯ
ฝายมาตรฐานเทคโนโลยี

8. แบบฟอรมที่ใช

1. ตารางรายชื่อบุคลากรหลัก และบุคลากรสํารอง ทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ
2. ตารางสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
3. ตารางผลกระทบและกลยุทธความตอเนื่อง
4. ตารางการตอบสนองตอเหตุการณ

9. เอกสารอางอิง

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

ตารางรายชื่อบุคลากรหลัก และบุคลากรสํารอง ทีมบริหารความตอเนื่องดานสารสนเทศ
บุคลากรหลัก
เบอรมือถือ/
ชื่อ
นามเรียกขาน

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

บทบาท
หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่องดานสารสนเทศ

บุคลากรสํารอง และทีมงาน
เบอรมือถือ/
ชื่อ
นามเรียกขาน

1. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ผูประสานงาน
1. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ทีมงานดานอาคาร/สถานที่ 1. ชื่อ นามสกุล
ปฏิบัติงานหลัก
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ทีมงานดานเครือขาย
1. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ทีมงานดานเครื่องแมขาย 1. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ทีมงานดานระบบ
1. ชื่อ นามสกุล
สารสนเทศ
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
ทีมงานดานสื่อสาร
1. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
2. ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง

๑๔

xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx
xxx-xxx-xxxx
สายชล xx

ตารางสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
เหตุการณ
อุทกภัย
อัคคีภัย
แผนดินไหว
พลังงาน
การโจมตีทางไซเบอร

ดานอาคาร/
สถานที่ฯ

ผลกระทบ
ระบบเครือขาย

เครื่องแมขาย

ระบบ
สารสนเทศ

สื่อสาร

ตารางผลกระทบและกลยุทธความตอเนื่อง
ผลกระทบ

กลยุทธความตอเนื่อง

ดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ดานระบบเครือขาย
ดานเครื่องแมขาย
ดานระบบสารสนเทศ
ดานสื่อสาร

ตารางการตอบสนองตอเหตุการณ
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

1. ขั้นตอนและกิจกรรมที่ 1
2. ขัน้ ตอนและกิจกรรมที่ 2
3. ขัน้ ตอนและกิจกรรมที่ 3

ตําแหนงความรับผิดชอบ
ตําแหนงความรับผิดชอบ
ตําแหนงความรับผิดชอบ

๑๕

ดําเนินการ
แลวเสร็จ




