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คํานํา
แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามกรอบแนวทาง
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ โดยกําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนบริหาร
ความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถดําเนินงานให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามให้อยู่ในระดับ
ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ PM 4 :
ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพื่อให้
ส่วนราชการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดทํา “แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์” ในครั้งนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นให้บุคคลากรในองค์กรได้รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงการเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยเห็นชอบให้บุคลากรจากทุกหน่วยงาน จํานวน 92 คน
ไปเรียนรู้การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องและจัดทําแผนบริหารความเนื่องของหน่วยงาน ภายนอกสถานที่
เป็นเวลา 4 วัน ดังนั้น แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับนี้ จึงประกอบด้วยแผนบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางตามโครงสร้างกรม อย่างไรก็ตามแผนนี้เป็นแผนฉบับแรกของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อได้มีการนําไปปฏิบัติโดยการซักซ้อม ทดสอบแล้ว จะได้มี
การปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปต่อไป
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แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.ความนํา
การเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องสําคัญและเป็นภารกิจหน้าที่ตามปกติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการ
โดยนําบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรงสําคัญ ๆ ที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
และการให้บริการประชาชน และนําแนวทางของภาคเอกชนที่ดําเนินการเรื่องระบบความต่อเนื่องการบริหาร
ทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริ ก ารประชาชน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ภารกิ จ หลั ก ของราชการ หรื อ งานบริ ก าร ประชาชนที่ สํ า คั ญ สามารถ
ดําเนินงาน หรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ หรือภัยพิบัติต่างๆ
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการเตรียม
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4 ขั้นตอน คือ
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ
2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการให้ บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)
3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติได้จริง
4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในสภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยทั่วไปจะแบ่ง
วงจรการบริหารจัดการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1) การป้องกันและลดผลกระทบ
2) การเตรียมพร้อมรับภัย
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4) การจัดการหลังเกิดภัย
โดยแนวคิ ด การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ คื อ การควบคุ ม ดู แ ลและป้ อ งกั น
ทรัพยากรที่สําคัญต่อการดําเนินงานหรือให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสี ย ซึ่ ง ภายในช่ ว งระยะเวลาแรกจะเป็ น ช่ ว งของการตอบสนองต่ อ อุ บั ติ ก ารณ์ (Incident/Emergency
Management) และในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้างการตอบสนองอาจจําเป็นต้อง
ยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management ) ภายหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการทําให้เกิด
ความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) เพื่อให้หน่วยงานสามารถกลับมา
ดําเนินงานได้ จึงจําเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทําแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดย
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือ (Business Continuity Plan : BCP) เป็นชุดของเอกสาร คําแนะนํา
และวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจ/บริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและ/
หรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักหรือมีอุปสรรคที่สําคัญต่อการดําเนินงาน เรียกอีกอย่างว่า "การเริ่มต้น
ใหม่ของธุรกิจ" ซึ่งจําเป็นจะต้องมีแผนการกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
ทํางาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้ แผนดังกล่าวจัดทําขึ้นตาม
แนวทางของการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล BS25999 (Business Continuity Management (BCM) หมายถึง รหัสมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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British Standards Institution (BSI) ที่องค์กรทั่วโลกยอมรับและนําไปใช้โดยเครือจักรภพอังกฤษซึ่ง
กําหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง ( BCM Life Cycle ) ดังนี้
1) การบริหารโครงการจัดการความต่อเนือ่ ง (BCM Programme Management) ถือว่าเป็น
องค์ประกอบหลักและขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง มีขั้นตอนคือ
¾ การจัดทํากรอบนโยบาย BCM
¾ โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM
¾ การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
¾ การปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation Process)
¾ วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง
¾ การติดตามความพร้อมรวมทัง้ รายงานความคืบหน้า
2) การศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding Of Organization) เพื่อให้เข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและการดําเนินงานขององค์กร และหน่วยงานในการรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผ่านวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) และการประเมินความเสี่ยง ( Risk
Assessment : RA) และภัยคุกคามต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อ
วินาศกรรม ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ทํางานหลัก ผลกระทบ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ และการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่
สําคัญ ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เพื่อระบุความ
เร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสําคัญ
ของกระบวนงาน การกําหนดแนวทางและการกําหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป
3) การกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM ( Determining BCM Strategy ) เป็นการ
กําหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนการ
ดําเนินงาน (Recovery Strategy) และการกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้
จาก BIA ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูลและผู้ผลิต
สินค้าหรือผู้ให้บริการ
4) การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน(Developing
And
Implementing BCM Response) ได้แก่
4.1 Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
4.2 Emergency/Crisis Management Plans (CMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และ
ผลกระทบขยายไปในวงกว้าง
4.3 Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหารการดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งทํา
ขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์ที่
ส่ง ผลกระทบ โดยแบ่ ง เป็ น 3 ขั้ น ตอน ตามระยะเวลา คื อ การตอบสนองทั น ที ภ ายใน 24 ชั่ ว โมง การ
ตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุการณ์และกู้สถานการณ์ในระยะเวลาเกิน 7 วัน
4.4 Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป
5) การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing ) เป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่า BCM ที่จัดทําขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบ
การทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้
- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อ
โทรศัพท์
- Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยจําลองโจทก์สถานการณ์ขึ้นมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทก์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่
- Simulation คือ การทดสอบโดยจําลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา
ประยุกต์ใช้
- Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
6) การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the
Organization’s Culture) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และจิตวิทยา ที่จะทําให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซับและ
เข้าใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ใน
ยามที่เกิดเหตุวิกฤต

2. แนวทางการดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1 การบริหารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
2.1.1 กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ มี คํ า สั่ ง ที่ 214/2556 ลงวั น ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤตโดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1) องค์ประกอบ
1.1 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ด้านอํานวยการ)
ประธานคณะทํางาน
1.2 ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
คณะทํางาน
1.3 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
คณะทํางาน
1.4 ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
คณะทํางาน
1.5 ผู้อํานวยการสํานักบริหารเงินทุน
คณะทํางาน
1.6 ผู้อํานวยการสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
คณะทํางาน
1.7 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
คณะทํางาน
1.8 ผู้อํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
1.9 ผู้อํานวยการกองแผนงาน
คณะทํางาน
1.9 ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
คณะทํางาน
1.10 เลขานุการกรม
คณะทํางาน
1.11 ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
คณะทํางาน
1.12 ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
คณะทํางาน
1.13 ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
คณะทํางาน
1.14 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
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2) อํานาจหน้าที่
2.1 ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง
2.2 กําหนดกรอบนโยบาย โครงสร้างและแนวทางการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
2.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความต่อเนื่องและผู้จัดการโครงการ เพื่อกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบและแนวทาง/กลยุทธ์ เสนอต่อผู้บริหาร
2.5 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ผังโครงสร้างคณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

2.1.3 นโยบายการจัดทําแผนและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องตามภารกิจของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดทําแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง
ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ภาคผนวก1) เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
และจัดทําแผนความต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน โดยให้ใช้กรณีศึกษา การเตรียมความพร้อมต่อภาวะวิกฤตของ
หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลราชวิถี และ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแนวทาง และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์”ระหว่างวันที่
18-21 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและจัดทําแผน รวม 92 คน โดยในการนี้ได้
เชิญคุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ จากบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เป็นวิทยากร
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

สํานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์

สํานักบริหารเงินทุน

สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สํานักกฎหมายและนายทะเบียน

กองแผนงาน

ศูนย์สารสนเทศ

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

สํานักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรม
ผ้จัดการโครงการ BCM

2.1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง
- เพื่อกําหนดทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และเพื่อกําหนดขั้นตอน
วิธีการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- เพื่อให้การหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าจะหยุดชะงักด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม และเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการดําเนินต่อไปในระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในช่วงที่เกิด
วิกฤติโดยหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกู้คืน และสนับสนุนกระบวนการที่สําคัญ เพื่อ
• ให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้อตกลงกับผู้รับบริการ
• จํากัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
• สามารถปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต
• สามารถให้บริการหรือดําเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
• ฟื้นกลับงานหรือกิจกรรมที่สําคัญต่อภารกิจหลักกลับสู่ภาวะปกติ
2.1.5 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
- รองรับได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการดําเนินภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อ
สถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน และเอกสารข้อมูลที่สําคัญที่เป็นไปได้ในแต่
ละกรณี รวมถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและการสู ญ เสี ย บุ ค ลากรสํ า คั ญ การมี แ ผนรองรั บ ใน
สถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด จะช่วยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถกู้คืนในสถานการณ์ที่รุนแรงน้อยกว่าได้ทั้งนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่เตรียมไว้
- ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการ
ทํางานเป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้อง
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้
- ศูนย์สารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศสํารองมิได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
- ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง (Alternate Site) ในการกู้คืนงานที่สําคัญ จําเป็นที่จะต้องมีศูนย์ปฏิบัติงาน
สํารองไว้อย่างน้อย 1 แห่ง หน่วยงานต้องพิจารณาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการกําหนดศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
- “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการใน
สังกัดส่วนกลางทุกคนรวมทั้งบุคลากรส่วนกลางปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.2 การศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดําเนินการโดยการระบุและอธิบายภารกิจที่สําคัญของหน่วยงานในสังกัดกรม
เพื่อค้นหาและระบุว่ามีภารกิจหรือ บริการใดบ้างที่วิกฤติ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจะต้องทําการส่งมอบตาม
พันธกิจที่มีต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน Value Chain การระบุและอธิบาย
สถานการณ์วิกฤติในภารกิจที่สําคัญได้ เริ่มต้นจากการทบทวน
1) พันธกิจหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2) ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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3) เงื่อนไข หรือพันธะสําคัญทางกฎหมายที่กรมต้องมีการส่งมอบ ดําเนินการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
และให้ทันตามกรอบเวลาที่กําหนด
โดยแต่ละหน่วยงานพิจารณาภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงและคําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากกระบวนการทํางานและกิจกรรมในการทํางานของทุกคนใน
ภาวะปกติ ขนาดของการปฏิบัติงาน ข้อกําหนดสําคัญที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น กรอบเวลาที่กําหนด พันธะ
สัญญาตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เป็นต้น) ทําให้เข้าใจขอบเขตการกู้คืนเพื่อที่จะได้
สามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ
- ลดโอกาสของการดําเนินงานที่ต้องหยุดชะงัก
- ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ
- จํากัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักการดําเนินงาน
โดยมีขั้นตอนของการทําความเข้าใจกับองค์กร ดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA)
การวิเคราะห์กระทบทางธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง กระบวนการใน
การวิเคราะห์ถึ งภารกิจ กิ จกรรม แผนงาน/โครงการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุ ดชะงักของ
กิจกรรมนั้น ๆ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์หลัก
เป็นการพิจารณาการปฏิบัติราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรือรอบเวลาการทํางาน ผูส้ ่งมอบงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ เพือ่ ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ/กิจกรรมการทํางาน
ขั้นตอนที่ 2 ระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป
การระบุผลกระทบในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นที่การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามซึ่งแผนความต่อเนื่อง (BCP)
ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหน่วยงานหรือภายใน
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในสังกัดส่วนกลางและส่วนกลางปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
¾ อุทกภัย
¾ อัคคีภัย
¾ วาตภัย
¾ แผ่นดินไหว
¾ ตึกถล่ม
¾ สึนามิ
¾ โจรภัย/ก่อการร้าย
¾ สงคราม
¾ ภัยพิบัติระบบสารสนเทศ/อินเตอร์เน็ต
¾ วิกฤติระบบสาธารณูปโภค
¾ ชุมนุมประท้วง/จลาจล
¾ โรคระบาด
¾ ไวรัสคอมพิวเตอร์
¾ ไฟฟ้าดับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญ
แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงหลักๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของตน
กําหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการกู้คืน เพื่อลดผลกระทบต่อการดําเนินงานให้เหลือน้อยที่สุดแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) และครอบคลุมความเสียหาย/สูญเสีย ของปัจจัยหลักอันเป็นทรัพยากรที่
สําคัญต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือ อุปสรรคใดๆ ก็ตาม
ก) ผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานหลัก (Workplace) หมายถึง เหตุการณ์ร้ายแรงทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมจนทําให้ไม่สามารถเข้าไปหรือปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ ทั้งนี้ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์มีอาคารสถานที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ.กรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ จํานวน 3 อาคารเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
อาคาร 1 (อาคาร 6 ชั้น) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน 8 แห่ง ได้แก่
• สํานักงานเลขานุการกรม
• กองการเจ้าหน้าที่
• กองคลัง
• ศูนย์สารสนเทศ
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/สถาบัน/พัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
• สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• กลุ่มตรวจสอบภายใน
อาคาร 2 (อาคาร 4 ชั้น) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
• กองแผนงาน
อาคาร 3 (อาคาร 4 ชั้น) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
• สํานักบริหารเงินทุน
• ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ และร้านสหกรณ์เทเวศร์ จํากัด (สวัสดิการ)
2. อาคารสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นอาคาร 4 ชั้น
จํานวน 2 อาคาร เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ 3 หน่วยงาน ได้แก่
• สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
• ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด (สวัสดิการ)
3. อาคารสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (อาคาร 3 ชั้น) เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
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4. อาคารสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ
ดังนี้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่
จังหวัด
การ
จังหวัด
สหกรณ์ที่
1
ปทุมธานี
2
ปทุมธานี
3
ชลบุรี
4
นครนายก
5
นครราชสีมา
6
นครราชสีมา
7
ขอนแก่น
8
ขอนแก่น
9
เชียงใหม่
10
ลําปาง
11
พิษณุโลก
12
พิษณุโลก
13
ชัยนาท
14
ชัยนาท
15
เพชรบุรี
16
เพชรบุรี
17
สงขลา
18
สงขลา
19
สุราษฎร์ธานี
20
สุราษฎร์ธานี
มีหอพัก
ไม่มีหอพัก
ข) ผลกระทบต่ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ที่ สํา คั ญ /การจัด หาอุ ป กรณ์ ที่ สํ า คั ญ หมายถึ ง เหตุก ารณ์
ร้ายแรงทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้ไม่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือจัดหา/จัดส่งอุปกรณ์
ที่สําคัญจนไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้
ค) ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและเอกสารสําคัญ (IT System/Vital
Records) หมายถึง การไม่สามารถใช้ระบบงานด้านไอที และใช้เอกสารข้อมูลสําคัญบางส่วนหรือทั้งหมดได้
เนื่องมาจากความเสียหายด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ เครือข่ายล้มเหลว และการโจรกรรม
ทางไซเบอร์
ง) ผลกระทบต่อบุคลากรหลัก/สําคัญ (Key Personnel) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
บุคลากรหลักไม่สามารถมาทํางานตามปกติ หรือเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อชีวิต เช่น การระเบิด ตึกถล่ม การ
โจมตีด้วยระเบิดหรือสารเคมี รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากรของ
หน่วยงานบางคนหรือทั้งหมด
จ) ผลกระทบต่อคู่ค้าและผู้ให้บริการที่สําคัญ (Failure by Outsource Service
Provider/Dependency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่ง
มอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับทางหน่วยงาน
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2) การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน
ระดับผลกระทบ
สูงมาก



















สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ไม่เป็นสาระสําคัญ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับปานกลาง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับต่ํา
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5

3) การสรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์ภัยคุกคาม

1. เหตุการณ์อุทกภัย
2. เหตุการณ์อัคคีภัย
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์โรคระบาด
5. วาตภัย
6. ตึกถล่ม
7. สึนามิ
8. โจรภัย/ก่อการร้าย
9. สงคราม
10. แผ่นดินไหว
11. ภัยพิบัติระบบสารสนเทศ/อินเตอร์เน็ต
12. วิกฤติระบบสาธารณูปโภค
13. ไวรัสคอมพิวเตอร์
14. ไฟฟ้าดับ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้าน
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์สําคัญ
3
3

3

ผลกระทบ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อมูล และ
เอกสารที่
สําคัญ
3
3

3

ด้าน
บุคลากร
หลัก/สําคัญ

ด้าน
คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ
ที่สําคัญ

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3
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ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานย่อยมีภัยคุกคามและผลกระทบแตกต่างกันรายละเอียดตามแผนต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน
4) การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กิจกรรม โดยกําหนดช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับ
ได้สูงสุดของแต่ละกิจกรรม หรือกระบวนการของแต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณากําหนดระดับผลกระทบ(สูงมาก
สูง ปานกลาง ต่ํา ไม่เป็นสาระสําคัญและจัดกลุ่มกิจกรรมตามลําดับของระดับผลกระทบ/ความสําคัญในการ
ฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ
5) จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สําหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก
และสูง
การจั ด กลุ่ ม กิ จ กรรมของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พบว่ า ภารกิ จ หรื อ กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน
ส่วนกลางที่ต้องนํามาจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เรียงตามลําดับผลกระทบสูงมาก สูงและ
ระยะเวลายอมให้หยุดดําเนินการขั้นต่ํา ได้แก่
กระบวนการ/กิจกรรม

เหตุผล

1.การให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ตและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศสท.
2.การเบิกจ่ายเงินกองทุนต่างๆ
สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สบท.
3.การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
และอุปกรณ์
สสพ.2
4.การประชาสัมพันธ์ สสพ. 1

เป็นงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นงานที่มีกฎ ระเบียบรวมทั้งระยะเวลา
การให้ บริ ก ารไว้ชั ด เจนส่ง ผลกระทบกั บ
ผู้รับบริการโดยตรง
เป็นกระบวนงานการเตรียมการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
เป็นการเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลต่างๆให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบผลกระทบในการให้บริการของ
หน่วยงานเมื่อเกิดภัยคุกคาม
เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรมฯ ที่
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานอื่น ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการแก้ไขจะทําให้หน่วยงานอื่น
หยุดชะงักไปด้วย โดยเฉพาะระบบที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง
เป็นงานด้านการรับ – ส่งหนังสือของ
หน่วยงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
ต่อไปรวมทั้งการจัดทําและเบิกจ่าย
งบประมาณตามกรอบเวลาตลอดจน
ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่ให้เสียหาย

5.การจัดทํา และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพร้อมทั้ง
ให้บริการข้อมูลสถิติสารสนเทศ
ศสท.
6.งานสารบรรณ งานจัดทําและ
รวบรวมแผนงาน งบประมาณ
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ทุกหน่วยงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระยะเวลายอมให้หยุด
ดําเนินงานขั้นต่ํา
2 ชั่วโมง
2-4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

2-4 ชม.

4 ชั่วโมง –1 วัน- 1
สัปดาห์
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กระบวนการ/กิจกรรม
7.การให้บริการประชาชน

เหตุผล

เป็นภารกิจการให้บริการ ส่งเสริม
สสพ. 2
ช่วยเหลือ แนะนํา กํากับดูแลสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการ
บริการตามกฎระเบียบของทางราชการ
8.การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน เป็นงานที่มีกฎ ระเบียบรวมทั้งระยะเวลา
และอุทธรณ์
สนม.
ดําเนินการไว้ชัดเจน
9.การทํานิติกรรม ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็นงานที่มีกฎ ระเบียบ ระยะเวลา
สนม.
ดําเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุความตาม
กฎหมาย
10.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงิน มีความสําคัญต่อกระบวนงานของ
นอกงบประมาณและงบกลาง
หน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดําเนินการใน
กค.
ขั้นตอนต่อไป
11.การจั ด หาพั ส ดุ การควบคุ ม พั ส ดุ เกี่ยวข้องกับการดูแลวัสดุอุปกรณ์
งานด้านอาคารสถานที่ กค.
ทรัพย์สินของทางราชการและต้อง
สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
งานนโยบายที่จําเป็น เร่งด่วน
12.การดําเนินงาน/โครงการกรณี
เร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ปัญหาของสมาชิกสหกรณ์
และประชาชนทั่วไป สบท.
13.การดําเนินการเกี่ยวกับการ
มีผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น
ฝึกอบรม สทส.
สถานที่ ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร
14.การจัดสวัสดิการภายในกรม
เป็นงานเสริม/งานรองรับนโยบายเพื่อลด
กกจ.
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
15.การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นงานที่มีกฎ ระเบียบรวมทั้งระยะเวลา
กกจ.
ดําเนินการไว้ชัดเจนส่งผลกระทบกับ
ผู้รับบริการโดยตรง
16.การศึ ก ษาข้ อ มู ล และตอบเรื่ อ ง เป็นงานที่มีระยะเวลาดําเนินการกําหนด
ร้องเรียน สพส.
ไว้ชัดเจน
17.การแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วง เป็นงานแก้ไขปัญหา/ลดผลกระทบทางลบ
ของหน่วยงาน
เร่งด่วนของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
สพส.
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระยะเวลายอมให้หยุด
ดําเนินงานขั้นต่ํา
1 วัน

1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

1 วัน

1 วัน
2-3 วัน
2-3 วัน
2-3 วัน
2-3 วัน
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กระบวนการ/กิจกรรม

เหตุผล

18.การจัดทําคําของบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการและโครงการพิเศษ
อื่น ๆ กผง.
19. การวิเคราะห์เงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สบท.
20.การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทํา
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งโครงการ
พิเศษอื่นๆ กผง.
21.การศึกษา วิเคราะห์การ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงาน กผง.
22.การติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายในภายนอกประเทศเพื่อการจัดหา
ทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของ
สหกรณ์ กผง.
23.การศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและ
ออกแบบโปรแกรมระบบงาน ศสท.

มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนหากพ้น
กําหนดไปมีผลต่อการดําเนินงานของกรม
เป็นงานที่มีกฎ ระเบียบรวมทั้งระยะเวลา
ดําเนินการไว้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการใช้เงินกู้
เพื่ อ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ในการจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณตามกรอบเวลา

ระยะเวลายอมให้หยุด
ดําเนินงานขั้นต่ํา
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพมีกรอบ
เวลาดําเนินการภายในปีงบประมาณ

2 สัปดาห์

ต้องดําเนินการตามกรอบเวลาของแหล่งทุน

2 สัปดาห์

เป็นงานที่จําเป็นต้องออกแบบ ปรับปรุง
ระบบงานให้ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังต้อง
ใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน

1 เดือน

สําหรับงาน/กิจกรรมในด้านการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 ที่
กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ต้องนํามาจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เรียงตามลําดับผลกระทบ ได้แก่
กระบวนงาน/กิจกรรม
เหตุผล
ระยะเวลายอมให้หยุด
ดําเนินงานขั้นต่ํา
1.บริหารทั่วไป
เป็นงานด้านการรับ – ส่งหนังสือ
- สารบรรณ ธุรการทั่วไป
1 วัน
ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
- การเงิน บัญชีและพัสดุ
2 ชั่วโมง – 1 วัน
ดําเนินการต่อไปรวมถึงการดูแล
- ครุภัณฑ์
1 วัน
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สิน
- หอพัก
1 วัน – 1 เดือน
ของทางราชการ
2.งานบริการทั่วไป
เป็นงานให้บริการหน่วยงานอื่นทั้ง
- ห้องประชุม
1 วัน
ภายในและภายนอกกรมส่งเสริม
- ศูนย์การเรียนรู้
1 วัน
สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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กระบวนงาน/กิจกรรม
3.งานบริการทางช่าง
- ด้านวิทยากร
- การประเมินราคา
4.งานฝึกอบรม

เหตุผล

ระยะเวลายอมให้หยุด
ดําเนินงานขั้นต่ํา

มีผลกระทบต่อผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง

2-4 ชั่วโมง

มีผลกระทบต่อการประมาณการ
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

2 สัปดาห์

เป็นงานที่มีผลกระทบหลายด้าน
เช่น ด้านอาคารสถานที่ วิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรม และคู่ค้าที่
ให้บริการด้านอาหาร

1 วัน

2.3 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
เมื่อเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก (Loss of Key Pillars) องค์การจะต้องเลือกวิธีการใน
การลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมที่สําคัญ (กิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง) เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติได้โดยกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ดังนี้
2.3.1 กําหนดทรัพยากรที่สําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง โดยระบุทรัพยากรสําคัญขั้น
ต่ําที่กระบวนงานต้องใช้ในการดําเนินงานทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแต่ละ
หน่วยงานย่อยได้กําหนดไว้ในแผนของหน่วยงานแล้ว ในการนําเสนอได้จําแนกตามอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
ดังนี้
- ทรัพยากรที่จําเป็นของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานส่วนกลางในอาคารที่ตั้ง เทเวศร์ ถ.พิชัย และเขต
มีนบุรี
- ทรัพยากรที่จําเป็นของหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
(2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment &Supplies Requirement)
(3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
(4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
(5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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1. สรุปความต้องการอาคารสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารองนที่
1) ส่วนกลาง ( มีนบุร,ี พิชัย ,เทเวศร์)
สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
เทเวศร์

2. สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
• สํานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
• กองการเจ้าหน้าที่
• กองคลัง
• กลุ่มตรวจสอบภายใน
• กองแผนงาน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ศูนย์สารสนเทศ
• สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
• สํานักบริหารเงินทุน
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
• สํานักงานเลขานุการกรม
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
• สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
100
-

1 วัน
ตร.ม. คน
10
5

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
140
15

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
140
20

1 เดือน
ตร.ม. คน
100
-

120

234

348

340

294

60

114

174

170

150

2 เดือน
ตร.ม. คน
100
-

-
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-

สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง

รองรับหน่วยงาน

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
-

1 วัน
ตร.ม. คน
10
5

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
40
15

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
40
20

1 เดือน
ตร.ม. คน
-

2 เดือน
ตร.ม. คน
-

3. สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี

• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

4. สํานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2

• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

-

-

10

5

40

15

40

20

-

-

-

-

5. ศูนย์ถ่ายทอด
• กองคลัง
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองแผนงาน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี • กองแผนงาน
การสหกรณ์ที่ 3
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี • สํานักพัฒนาและถ่ายทอด
การสหกรณ์ที่ 1-20
เทคโนโลยีการสหกรณ์
8. ศูนย์สาธิตหุบกะพง
• กองแผนงาน
9. อาคารสภาวัฒนธรรม • สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
สํานักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

38

19

80

37

140

70

112

56

84

42

-

-

-

-

22

11

56

28

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

100

-

100

-

100

-

2

4

22
2

11
4

56
2

28
4

2

4

-

-

-

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง
10. สถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่ กรณีจําเป็น

รองรับหน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•

กองคลัง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
11. ปฏิบัติงานที่บ้าน
• กองการเจ้าหน้าที่
• กองคลัง
• กลุ่มตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
• สํานักงานเลขานุการกรม
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
• สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ผลรวมทัง้ หมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
-

1 วัน
ตร.ม. คน
-

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
-

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
-

1 เดือน
ตร.ม. คน
668 279

2 เดือน
ตร.ม. คน
-

458

322

540

352

482

299

440

258

74

37

-

-

818

405

930

544

1,404

648

1,214

548

1,320

508

200

-
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2) ส่วนกลางที่ปฏิบตั ิงานในภูมิภาค
สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง

รองรับหน่วยงาน

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
4
2

1 วัน
ตร.ม. คน
8
4

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
12
6

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
20
10

1 เดือน
ตร.ม. คน
-

2 เดือน
ตร.ม. คน
-

1. ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 7, 8

2. ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 3

2

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

3. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 9
4. ศาลากลางจังหวัด
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
นครนายก
สหกรณ์ที่ 4
5. ศาลากลางจังหวัด
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
นครราชสีมา
สหกรณ์ที่ 5, 6
6. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 1, 2
7. ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 16
8. ศาลากลางจังหวัดลําปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 10
9. ศาลากลางจังหวัดสงขลา • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 18

2

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

2

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

4

2

8

4

12

6

20

10

-

-

-

-

4

2

8

4

12

6

20

10

-

-

-

-

2

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

34

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง

รองรับหน่วยงาน

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
4
2

1 วัน
ตร.ม. คน
8
4

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
12
6

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
20
10

1 เดือน
ตร.ม. คน
-

2 เดือน
ตร.ม. คน
-

10. ศาลากลางสุราษฎร์ธานี

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 13, 14, 19, 20

11. ชั้น 2 ของอาคารศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 14
12. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 13

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 14

5

-

5

-

10

-

-

-

10

10

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 14

5

-

5

-

10

-

-

-

10

10

13. สถานที่ราชการของ
หน่วยงานทั้งใน – นอก
สังกัด
14. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 11, 12

64

22

-

-

-

-

-

-

-

-

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 14

5

-

5

-

10

-

-

-

10

10

15. องค์การบริหารส่วนจังหวัด • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สงขลา
สหกรณ์ที่ 17
16. อาคารหอพักชั้นล่างศูนย์ • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 13
สหกรณ์ที่ 13
17. มูลนิธิ
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 10, 11, 12

4

1

4

2

6

3

10

5

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

-

-

-

-
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สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง

รองรับหน่วยงาน

2-4 ชั่วโมง
ตร.ม. คน
98
33

1 วัน
ตร.ม. คน
-

1 สัปดาห์
ตร.ม. คน
-

2 สัปดาห์
ตร.ม. คน
-

1 เดือน
ตร.ม. คน
-

2 เดือน
ตร.ม. คน
-

18. โรงแรม

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 10, 11, 12

19. บ้านเจ้าหน้าที่

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 10, 11, 12

98

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20. บ้านพักข้าราชการ

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 13

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21. ปฏิบัติงานที่บ้าน

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 16, 17, 18, 19, 2, 20,

112

56

84

42

56

28

-

-

-

-

-

-

22. จัดหาเช่าอาคาร

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 14

5

-

5

-

10

-

-

-

10

10

-

-

23. สถานที่ปฏิบัติงานใหม่
กรณีจําเป็น

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

-

-

-

-

-

-

-

-

140

70

-

794

202

160

70

180

70

140

70

180

70

-

ผลรวมทัง้ หมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

40
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2. สรุปความต้องการด้านวัสดุอปุ กรณ์ )Equipment &Supplies Requirement(
1) ส่วนกลาง(มีนบุรี , พิชัย , เทเวศร์)
ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)
1 Air Card
2 EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Token Key
3 External Hard disk หรือ Flash
Drive
4 คอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม (Pc ตั้งโต๊ะ และNote
book)

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กองแผนงาน
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักบริหารเงินทุน
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง
1
1
1
28

1
1
7

1
สัปดาห์
1
1
7

52

66

1 วัน

2
1 เดือน 2 เดือน
สัปดาห์
1
1
1
1
7
7
69

90
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5

ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)
5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
6 เครื่องถ่ายเอกสาร

7 เครื่องโทรศัพท์โทรสาร/ พร้อม
หมายเลข
8 เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
• ศูนย์สารสนเทศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักบริหารเงินทุน
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1

2-4
ชั่วโมง
1

1

1
สัปดาห์
3

9

10

10

9

10

1

1

2

2

1

2

1

12

13

17

18

30

1

1 วัน

2
1 เดือน 2 เดือน
สัปดาห์
6
6
-
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ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)

9 เครื่องสแกน)Document Scan
Machine)
10 โทรศัพท์เคลื่อน ที่พร้อมหมายเลข
11 โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
•
•
•
•
•
•

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักบริหารเงินทุน
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักบริหารเงินทุน
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2
1 เดือน 2 เดือน
สัปดาห์

-

1

1

-

1

1

1
11

1
11

1
14

1
17

1
18

-
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ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)

รองรับหน่วยงาน

12 โทรสาร)เครื่องสแกน/Fax/Document • กลุ่มตรวจสอบภายใน
Scan Machine) พร้อมหมายเลข
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง
• ศูนย์สารสนเทศ
• สํานักงานเลขานุการกรม
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
• สํานักบริหารเงินทุน
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
• สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
13 บัตร Smart card
• กองคลัง
14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
• ศูนย์สารสนเทศ
ผลรวมทั้งหมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง
11

3
1
81

11

1
สัปดาห์
11

4
1
116

4
1
139

1 วัน

2
1 เดือน 2 เดือน
สัปดาห์
11
12
-

4
1
146

4
1
184
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9

2) ส่วนกลางที่ปฏิบตั งิ านในภูมิภาค
ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)

รองรับหน่วยงาน

1

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
Token Key

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

2

External Hard disk หรือ
Flash Drive
GFMIS Token Key

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11

3
4
5
6
7
8
9

2-4
ชั่วโมง
14

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

14

14

14

14

-

13

13

13

13

13

-

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

14

14

14

14

14

-

คอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม (Pc ตั้งโต๊ะ และNote
book)
เครื่องถ่ายเอกสาร

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20

71

71

71

83

85

2

14

15

15

14

15

1

เครื่องโทรศัพท์โทรสาร/ พร้อม
หมายเลข
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสแกน (Document Scan
Machine)
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

1

1

1

-

1

1

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

31

31

31

30

31

1

-

1

1

-

1

1

14

14

14

14

14

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4 , 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20
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ความต้องการ (อัน/เครื่อง/ชุด)
10

โทรสารสแกนเครื่อง/
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อมหมายเลข

รองรับหน่วยงาน
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20
ผลรวมทั้งหมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง
14

186

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

14

14

14

14

-

188

188

196

202

6
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3. สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
1) ส่วนกลาง( มีนบุรี , พิชัย , เทเวศร์)
ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
1 EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(

2 Email

รองรับหน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กองคลัง
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กองคลัง
กองแผนงาน

3 e-Pension (บํานาญ(
4 ข้อมูลด้านการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
• กองแผนงาน
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง
1

1

1
สัปดาห์
3

2
สัปดาห์
3

1

8

9

-

-

1

-

7 วัน

1

-

1 เดือน

2 เดือน

3

-

9

9

-

1
-

1
-

-

-

-
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
6 ข้อมูลในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
7 ข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
8 ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
9 ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
10 ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
11 ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ การเงินการบัญชี วัสดุ
ครุภัณฑ์
12 ข้อมูลผลการดําเนินงานของสหกรณ์ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
13 ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/
โครงการสําคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

• กองแผนงาน

2-4
ชั่วโมง
-

• กองแผนงาน

-

-

1

• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

-

-

-

รองรับหน่วยงาน

1

1
สัปดาห์
-

2
สัปดาห์
-

7 วัน

1 เดือน

2 เดือน

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

1

-

• กองแผนงาน
• สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
• ศูนย์สารสนเทศ

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

1

-

• กองแผนงาน

-

-

1

-

-

-

• กองแผนงาน

-

-

1

-

-

-
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
14 ข้อมูลสถิตสิ ารสนเทศ
15 ฐานข้อมูล
16 โปรแกรม DPIS
17 ระบบ BARCODE
18 ระบบ GFMIS
19
20
21
22
23

24
25

•
•
•
•
•
•
ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต
•
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ •
ระบบงานหลัก
•
ระบบเงินเดือนค่าจ้าง
•
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
•
•
•
•
เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
•
หน่วยงานของกรมฯ
หนังสือรับภายใน
•

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ
กองการเจ้าหน้าที่
สํานักบริหารเงินทุน
กองคลัง
สํานักบริหารเงินทุน
ศูนย์สารสนเทศ
กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์สารสนเทศ
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สํานักบริหารเงินทุน
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม

2-4
ชั่วโมง
1
1
1
1

1
1
1
1

1
สัปดาห์
1
1
1
1
2

2
สัปดาห์
1
1
1
1
2

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1

7 วัน

1
1
1
-

1 เดือน

2 เดือน

1
1
1
1
2

-

1
1
1
1

-

4

4

4

4

4

-

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
26 หนังสือสั่งการต่าง ๆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27 หนังสือสั่งการต่าง ๆ ออกโดยหน่วยงาน •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองคลัง
กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สํานักบริหารเงินทุน

2-4
ชั่วโมง
1

1

10

1
สัปดาห์
9

2
สัปดาห์
9

10

9

9

7 วัน

1 เดือน

2 เดือน

9

-

9

-
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
28 เอกสารติดต่อหน่วยงานภายนอก
29 เอกสารใบแจ้งหนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองรับหน่วยงาน
• สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
• กองคลัง
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2

2-4
ชั่วโมง
-

7 วัน
-

1
สัปดาห์
1
2

2
สัปดาห์
1
2

1 เดือน

2 เดือน

1
2

-
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2) ส่วนกลางที่ปฏิบตั งิ านในภูมิภาค
ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูล
1 EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

รองรับหน่วยงาน
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

2-4
ชั่วโมง
6

1
2
สัปดาห์ สัปดาห์
6
20
20

1 วัน

20

2
เดือน
-

1เดือน

-

14

14

14

14

-

5

5

19

19

19

-

4 ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนงบ ประมาณ
ประจําปีงบประมาณ

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

-

-

-

-

14

-

5 โปรแกรมรับสมัครเข้าอบรม

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11

2

2

2

2

2

-

6
7
8
9

•
•
•
•

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12, 14
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11, 13, 15
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 916, 17, 18, 19, 20

2
2
2
0

2
2
2
14

2
2
2
14

2
2
2
14

2
2
2
14

-

10 หนังสือสั่งการต่างๆ ออกโดยหน่วยงาน

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

0

14

14

14

14

-

11 เอกสารใบแจ้งหนี้

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20

0

-

14

14

14

-

2 Email
3 GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)

ระบบการสื่อสาร (โทรศัพท์(
ระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต
ระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตพกพา (Air Card)
หนังสือสั่งการต่างๆ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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4. สรุปความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน(Personnel Requirement)
1) ส่วนกลาง( มีนบุรี , พิชัย , เทเวศร์)
จํานวนบุคลากรที่จําเป็น
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่ งาน
2. จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

3. จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน /
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ

2-4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2
1เดือน 2 เดือน
สัปดาห์

10
438

10
420

20
357

314

30
116

50
-

67

102

182

229

214

-
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จํานวนบุคลากรที่จําเป็น

4. จํานวนบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานในสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

หน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•

สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สํานักบริหารเงินทุน

ผลรวมทัง้ หมด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2-4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2
1เดือน 2 เดือน
สัปดาห์

12

27

27

27

39

-

527

559

586

570

399

50
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2) ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค
จํานวนบุคลากรที่จําเป็น

หน่วยงาน

2-4 ชั่วโมง

1 วัน

1. จํานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละงาน
2. จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 14, 15
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

9
96

14
82

24
68

24
40

24
40

3. จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน /
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
ผลรวมทัง้ หมด

54

68

82

110

110

159

164

174

174

174

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1เดือน
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5 . สรุปความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
1. ส่วนกลาง( มีนบุรี , พิชัย , เทเวศร์)
ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่
สําคัญ )Service Requirement)
1. การประปานครหลวง
2. บรุษไปรษณีย์
3. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
4. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต*

6. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต* และ
หน่วยงานสนับสนุนระบบ GFMIS
กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
สํานักบริหารเงินทุน
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กองคลัง

2-4
ชั่วโมง
7

2

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

1
1
1
11

1
1
1
11

1
1
1
11

1
1
1
11

-

2

2

2

2

-
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ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่
สําคัญ )Service Requirement)
(GFMIS Terminal)
7. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)

2-4
ชั่วโมง

1 วัน

• ศูนย์สารสนเทศ

1

1

1

8. ผู้ให้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐาน/
โทรศัพท์เคลื่อนที่

• กองแผนงาน

-

1

9. ผู้ให้บริการระบบ BARCODE
10. ผู้ให้บริการระบบประปา
11. ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า
(การไฟฟ้านครหลวง)

• สํานักบริหารเงินทุน
• สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
• ศูนย์สารสนเทศ
• สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
• สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
• กองแผนงาน
• สํานักบริหารเงินทุน
• สํานักงานเลขานุการกรม
ผลรวมทัง้ หมด

1
1
2

1
15

12. ผู้ให้บริการรับส่งเอกสารทั่วไป
13. ระบบ GFMIS
14. หน่วยงานบุคคล

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงาน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

1

1

-

1

1

1

-

1
1
3

1
1
3

1
2

1
1
3

1
1

1
1
25

1
1
1
26

1
1
1
24

1
1
1
26

2
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2. ส่วนกลางที่ปฏิบตั งิ านในภูมิภาค
ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่
หน่วยงาน
สําคัญ (Service Requirement)
1. ผูใ้ ห้บริการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
2. ผูใ้ ห้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต*
3. ผูใ้ ห้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบพกพา
(Air Card)
4. ผูใ้ ห้บริการระบบไฟฟ้า
5. ผูใ้ ห้บริการสื่อ
6. วิทยากร
7. ศูนย์สารสนเทศ
8. สถานีวิทยุ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,17, 18, 19, 20
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13, 15
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10, 11
ผลรวมทัง้ หมด

2-4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

2 เดือน

2

2

2

2

2

-

17

17

17

17

17

-

2

2

2

2

2

-

1
2
3
2
2
31

1
2
3
2
2
31

1
2
3
2
2
31

1
2
3
2
2
31

1
2
3
2
2
31

-
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2.3.2 กําหนดบุคลากรสํ าคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่ อง เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง
(BCP) สามารถนําไปปฏิ บัติได้ อย่างมี ประสิท ธิภาพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล จึ งมี การจั ดตั้ งคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการประเมิน
ลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง
(2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์ฯ มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและคณะบริหาร ความต่อเนื่อง และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน/ส่วนงานของตน
(3) ผู้ ป ระสานงานคณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการติ ด ต่ อ และประสานงานภายใน
หน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน/ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์ภายในองค์กรและดําเนินการ
ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
(4) ผังโครงสร้างของคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์มี ดังนี้
นายจิตรกร สามประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ด้านอํานวยการ)
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
08 1174 3727

นางสุรีย์รัช อวนสกุล
08 1912794
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์
08 1659 9304
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสันทาน สีสา
08 9214 5892
สสพ.2

นางรัชนีพร พึงประสพ
089 925 2879
สสพ.1

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
08 1174 3709
สทส.

นายบุญโชว์ สมทรง
08 1174 3726
สํานักบริหารเงินทุน

นายธรรมศิริ ไชยรัตน์
08-7079-5553
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
08 1174 3712
สถาบันพัฒนาเครือ่ งจักรกลและพื้นทีส่ หกรณ์

นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์
08 7061 7997
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
081 8394 629
สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
08 9856 1047
กองแผนงาน

นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
08 1831 5286
ศูนย์สารสนเทศ

นางดุษณี ดานาพงษ์
08 9748 9191
กองการเจ้าหน้าที่

นายจิรศักดิ เงินเส็ง
08 1831 5798
กองคลัง

นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
08 1839 4629
สํานักงานเลขานุการกรม

นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
081 8394 629
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

(5) กําหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะ
บริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤต โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าบริหารความต่อเนื่องประกาศภาวะฉุกเฉิน/
วิกฤต ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องเป็นผู้ประสานงานฯแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผน
บริหารความต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้กําหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในแผนแล้ว (ภาคผนวก)
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2.4 การทดสอบแผนความต่อเนื่อง
2.4.1 มีการทดสอบแผนฯ บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นประจําทุกปี ได้แก่ Call Tree และ Tabletop
Testing เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการเตรียมตัวและมีความสามารถในการกู้คืนภารกิจที่สําคัญภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้
2.4.2 สําหรับหน่วยงานซึ่งมีการปฏิบัติงานที่สําคัญ ควรทดสอบแผนฯ โดยการสร้างสถานการณ์
จําลอง (Simulation exercises) เป็นประจําทุกปี โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานการณ์จําลอง
เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการทดสอบความสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง ทุกๆ 2 ปี
2.4.3 ข้อบกพร่องใดๆ (Gap) ที่เกิดจากการทดสอบแผนฯ จะต้องมีการติดตามให้เสร็จสิ้นภายใน
3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทดสอบ ถ้าไม่สามารถดําเนินการติดตามได้ตามเวลาที่กําหนด หัวหน้าทีมบริหารและผู้
ประสานงานคณะบริ ห ารความต่อ เนื่ อ ง เพื่ อพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งนั้ น ๆ ให้ ห มดไปโดยเร็ ว
(ภาคผนวก 4 )
2.5 การดูแลปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (MAINTENANCE OF THE PLAN)
กําหนดให้ต้องมีการปรับปรุงแผนฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกปี หรือทุกครั้งหลังการทดสอบ หรือภายใน
3 เดือนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ เช่น รายชื่อผู้ที่จะต้องได้รับการแจ้งเหตุ (Staff recall list) ควรมี
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกๆ ไตรมาส และส่งสําเนาให้กับเลขานุการคณะทํางานฯ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ความรับผิดชอบของทีม การปฏิบัติหน้าที่ และขั้นตอนปฏิบัติการต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนฯ
ฐานข้อมูล บัญชีรายการ/รายชื่อ และคู่มือปฏิบัติงานทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฯ หรือต้องมีการอ้างอิง
ไว้ในแผนฯ ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response)
3.1 การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการโดยทันทีในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ได้รั บ
ผลกระทบ และประเมินความเสียหายหรือผลกระทบ วัตถุประสงค์สําคัญของการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
การลดความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน และการดําเนินธุรกิจ ให้น้อยที่สุด
3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Action Plan : ERAP)
ระดับองค์กร เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแผนนี้จะกําหนดกรอบการ
ทํางานเพื่อให้มีการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นลําดับขั้นตอนในระดับผู้บริหาร (Management
level) เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดวิกฤติสําคัญที่ทําให้การปฏิบัติราชการหยุดชะงัก
3.3 เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Staff) ที่สําคัญของหน่วยงาน
นอกเหนือจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีดังนี้:
ก) ผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และอัคคีภัย (Fire Warden)
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและประสานงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และในกรณีเกิดอัคคีภัย มี
บทบาทหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าได้เคลื่อนย้ายบุคลากรออกจากสถานที่เกิดเหตุตามขั้นตอนปฏิบัติการ และต้อง
รายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู้ดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และ
ให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากรที่หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว
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อาคาร

ผู้รับผิดชอบ
นายสานิตย์ พันธ์วิบูลย์
นายเกษมสันต์ จันทร์ทน
นางพรรณวดี จิตร์สง่า

อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคารสํานักพัฒนาและ
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง
นายสุพิทยา พุกจินดา
นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์
นายอนุรักษ์ พัฒนศรี
นางณัฏฐณมลฑ์ ภักดิ์ใจดี
อาคารสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ นายสันทาน สีสา
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นางอรุณี จันทนา
นางวนิดา รุ่มโรย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
- ศูนย์ฯ 1
นายทรงชัย แจ้งยุบล
นางสิริพรรณ ชยุตรารัตน์
- ศูนย์ฯ 2
นางสาวประทิน ปณิธิกุล
นางกัญญา กีรติพงษ์
- ศูนย์ฯ 3
นางสมจิตร ส่องสว่าง
นายสุทธิศักดิ์ โภคาพานิช
- ศูนย์ฯ 4
นายกําธร โป๊ะลําพงษ์
นายอุกฤษณ์ ศรียามาตย์
- ศูนย์ฯ 5
นายดุสิต ทองทา
นายฆณิภัค แก่นภักดี
- ศูนย์ฯ 6
นายกฤษฎา วรสถิตย์
นายสุวิทย์ เวียงกมล
- ศูนย์ฯ 7
นายสาโรช จินดาวณิชย์
- ศูนย์ฯ 8
- ศูนย์ฯ 9
- ศูนย์ฯ 10
- ศูนย์ฯ 11
- ศูนย์ฯ 12
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายจิรัฎฐ์ โชติช่วง
นางสาวนลินี สาระกูล
นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์
นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์
นายประทีป กันทะเรือน
นายเจริญ ทองหลอม
นายนิรันดร์ มูลธิดา
นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย
นายจารุวัตร์ เก๊าทอง
นายวิทูร โพธิ์ศรี

บุคลากรหลัก
08 97953632

บุคลากรสํารอง
08 15563394
02 6285531

08 1174 3709
08 1809 0541
08 1908 6849
08 1441 8253
08 1930 0945
08 5123 5018
08 92145892
08 19240135
08 74957091
08 54888362
08 96759793
08 1816 4099
08 6757 5920
08 17171911
08 17635854
08 98709987
08 15773475
08 98458535
08 19996288
08 97172093
08 99475474
08 79648544,
08 57187966
08 50087721
08 98561046
08 56122870
08 19744478
08 17767300
08 99561496
08 60310181
08 9591 1829
08 9961 1181
08 13868285
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- ศูนย์ฯ 13
- ศูนย์ฯ 14
- ศูนย์ฯ 15
- ศูนย์ฯ 16
- ศูนย์ฯ 17
- ศูนย์ฯ 18
- ศูนย์ฯ 19
- ศูนย์ฯ 20

นายปริญญา เศวตธรรม
นายกฤษณะ มาเทียน
น.ส.ณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น
นายสหนณ ชัยจิรนันท์
นายกัมพล นุชสมบัติ
น.ส.กมลวรรณ นุชัย
นายเฉลิม นวมนิ่ม
น.ส.วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
นายพิสิฐ เพิ่มพูน
นายประภาศ มากทอง
นายวิโรจน์ ฤกษ์ดี
นายสมศักดิ์ คําบัว
นายชําเลือง สรแก้ว
นายทัศนัย แสนเสนา
นายเจษฎา ขวัญแก้ว
นางเรวดี สุนทรนนท์
นายโกศล ศรีแฉล้ม

08 96244149
08 99613585
08 15962528
08 52640011
08 64458853
08 12608876
08 46428148
08 80922853
08 14580049
08 66965945
08 15414593
08 12757303
08 15417854
08 99732267
08 13262342
08 17548708
08 19569218

ข)
ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบไอทีและสารสนเทศของหน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและ
ประสานงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยคุกคามต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีหน้าที่ในการดูแลรักษา Hardware, Software และรักษาระบบสารสนเทศสํารองของกรมฯ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในภาวะวิกฤต จํานวน 3 คน
ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง
1. นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
08 18315286
2. นายสุรชัย พฤกษมาศ
08 69961484
3. นางทิพวรรณ ฤทธาชัย
08 98863140
4. แผนปฏิบัตกิ ารในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คนื ระบบ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและการกู้คืนระบบได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้
หมวด ก : สําหรับทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP (Plan Activation)
หมวด ข : ความสูญเสีย/เสียหายต่อสถานที่ทํางาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสารข้อมูล)
.
(Loss of Workplace covering Loss of Vital Records)
หมวด ค : การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)
หมวด ง : ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)
หมวด จ : ผูใ้ ห้บริการที่สําคัญไม่สามารถให้บริการได้ (Failure of Key Dependency)
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หมวด ก : สําหรับทุกสถานการณ์ – การประกาศใช้แผน BCP
การดําเนินการ
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
1
2

1

2

3
4

5

ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร

ก่อนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุงแผนผังการ
ผู้ประสานงานBCP 1 ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นปัจจุบันอยู่
แจ้งเหตุ (Recall Tree)
2 ส่งสําเนาให้กับหัวหน้าคณะและทีมบริหารความ
ให้เป็นปัจจุบัน
ต่อเนื่องทุกครั้ง ที่มีการปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุ
ผู้ประสานงานBCP ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บแผนผังการแจ้งเหตุ
ปรับปรุงแผนผังการ
สําหรับบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการกู้คนื การปฏิบัติงาน
แจ้งเหตุสําหรับบุคคล
สนับสนุนการกู้คืนการ
ปฏิบัติงาน (External
Support Recall List)
ให้เป็นปัจจุบัน
เมื่อประกาศใช้แผน BCP
แจ้งบุคลากรทีส่ ําคัญ ผู้ประสานงาน BCP โทรหาบุคลากรสําคัญตามรายชื่อแจ้งเหตุ เพื่อแจ้งการ
ประกาศใช้แผน BCP
(ตามภาคผนวก 3
แผนการสื่อสารของ
หน่วยงาน)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ แจ้งเหตุให้บุคลากรสํารองทราบ เพื่อรองรับในส่วนที่
แจ้งเหตุให้บุคลากร
หลักในกระบวนการ/ ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ บุคลากรหลักไม่สามารถทําได้
ปฏิบัติงานสํารอง
กิจกรรมทีส่ ําคัญเข้า
ปฏิบัติงานที่ศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง
แจ้งผู้จัดเตรียมศูนย์
ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้ผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสํารองทราบ เพื่อให้
ปฏิบัติงานสํารอง
จัดเตรียมความพร้อมสําหรับใช้ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้บุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในทีมเฉพาะทราบ
แจ้งบุคลากรอื่นๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์และการตัดสินใจสําหรับการจัดการ
ทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในทีม
ของหน่วยงาน (เช่น ให้อยู่บ้าน การจัดสรรพนักงานให้มา
เฉพาะ
ทํางาน เป็นต้น)
แจ้งบุคลากรสนับสนุน ผู้ประสานงาน BCP แจ้งบุคลากรสนับสนุนอื่นที่สาํ คัญ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการกู้คืนธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้ให้เช่าระบบ suppliers หรือ
อื่นที่สําคัญ
และหัวหน้าทีม
ผู้ให้บริการอื่น ๆ และผู้รับบริการหลักเป็นต้น
บริหารความ
ต่อเนื่อง
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หมวด ข : ความสูญเสีย เสียหายต่อสถานทีท่ ํางาน/(รวมถึงความสูญเสีย/เสียหายของเอกสารข้อมูลสําคัญ)
การดําเนินการ
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
1
2

3
4

1
2

ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร

ก่อนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุง BCP ให้เป็น ผู้ประสานงาน
ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
ปัจจุบัน
BCP
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
จัดเตรียมศูนย์
ผู้ประสานงาน
ตรวจสอบการจัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสํารองให้มีความพร้อม
ปฏิบัติงานสํารอง/
BCP
และอุปกรณ์ทจี่ ําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่สําคัญเป็นเวลา
ศูนย์สั่งการ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องเป็นผู้สั่งการหรืออาจมีการแต่งตั้งผู้สั่งการแทนก็ได้
ดูแลและจัดเก็บ
หัวหน้าทีมบริหาร ตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลสําคัญไว้ในที่ปลอดภัย
เอกสารข้อมูลสําคัญ ความต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยสม่ําเสมอหรือไม่ เพื่อให้สามารถกู้
คืนหรือสร้างเอกสารข้อมูลสําคัญขึ้นมาใหม่ได้
กําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานในภาวะของเหตุการณ์
หัวหน้าคณะ
มาตรฐาน
ฉุกเฉิน คือ
กระบวนการทํางาน บริหารความ
ต่อเนื่องและ
ในช่วงเหตุการณ์
• ลดขั้นตอนความซับซ้อนในการปฏิบัติงานลงแต่ต้อง
หัวหน้าทีมงาน
ฉุกเฉิน
แม่นยําและถีถ่ ว้ นในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจาก
บริหาร
ปริมาณงานในสภาวะเช่นนี้ จะมีข้อราชการไม่มากอาจ
ความต่อเนื่อง
ใช้เวลาต่อหนึ่งเรื่องมากกว่าปกติเพื่อความถูกต้องในการ
ทํางาน
• หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบตั ิงานควรเขียนบันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลสรุปทีเ่ กิดขึ้น เช่น ระยะเวลาใน
การฟื้นคืนระบบ ความขัดข้องระหว่างการปฏิบัติงาน
ความไม่เพียงพอในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงาน
• ติดต่อผู้รับบริการทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ติดต่อที่ได้
จัดทําไว้เพื่อแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ และเบอร์
โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และแจ้งความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
จากระยะเวลาของการฟื้นคืนระบบ
ภายในเวลา 6 ชม. - 2 วัน
แจ้งขอเข้าใช้สถานที่ ผู้ประสานงาน
จัดเตรียมการเคลื่อนย้ายไปศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง BCP
เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย์สั่งการอย่างรวดเร็ว
เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ ผู้ประสานงาน
ปฏิบัติงานสํารอง/
BCP/หัวหน้าทีม (จัดทําแผนที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและเส้นทางการเดินทาง
เพื่อแจกบุคลากร)
ศูนย์สั่งการ
บริหารความ
ต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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3

การดําเนินการ
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน
สํารอง/ศูนย์สั่งการ BCP/หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง

4

กู้คืนเอกสารข้อมูล
สําคัญ

5

แจ้งให้ทราบว่ามี
บริการใดได้รับ
ผลกระทบ

6

7

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะ
บริหาร
ความต่อเนื่อง
หรือ ผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนย์สั่ง
การ
รายงานต่อผู้บริหาร/ หัวหน้าทีมงาน
ศูนย์สั่งการ
บริหาร
ความต่อเนื่อง

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการ
ทํางาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร






จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ระบบงานที่ต้องใช้
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบIT
ทดสอบอุปกรณ์และระบบงานที่ต้องใช้
ทดสอบการส่งสัญญาณโทรศัพท์และแฟกซ์ที่จําเป็น
จัดหาบริการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและจาก
องค์กรหรือบริษัทภายนอกที่จําเป็น
 จัดทําแผนจัดซือ้ จัดจ้างเร่งด่วนตามความสําคัญจําเป็น
ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและดําเนินการตาม
แผนฯ
 เรียกเอกสารข้อมูลสําคัญซึ่งเก็บ หรือ จัดทําสํารองไว้
 สร้างเอกสารข้อมูลสําคัญที่เสียหายขึ้นมาใหม่
 เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งเอกสารข้อมูลทีส่ ําคัญ
 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล
สําคัญสําหรับงานที่ทําค้างอยู่ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์
 ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน (ภาคผนวก5)
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่
สําคัญ ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
ติดต่อ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อ
ชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับบริการที่
ได้รับผลกระทบ

รวบรวมข้อมูลความเสียหายและสถานการณ์กู้คืนการปฏิบัติงาน
ล่าสุด เพื่อรายงานต่อศูนย์สั่งการ

ภายในเวลา 1-7 วัน
ผู้ประสานงาน
 ประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
BCP
การทํางาน สําหรับระยะเวลาทํางาน 30 วัน
 ส่งแบบฟอร์มการจัดซื้อให้กบั ฝ่ายพัสดุ
หมายเหตุ : ในการประเมินความเพียงพอดังกล่าว ให้พิจารณา
รายการที่ต้องจัดเตรียมการสั่งซื้อไว้แล้วในแบบฟอร์มจัดซื้อ
เพื่อให้สามารถขออนุมัติได้ทันที
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หมวด ค : การสูญเสียบุคลากรสําคัญ
การดําเนินการ
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร

ก่อนเกิดวิกฤติ
ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
BCP เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

1

ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบัน

2

เตรียมบุคลากรสํารอง/ หัวหน้าทีมงาน
มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ บริหารความ
ต่อเนือ่ ง
กันเพื่อให้สามารถ
ทํางานแทนกันได้

จัดให้มีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรเพื่อ
การทดแทนกัน มีการสอนงาน/ฝึกอบรมทีจ่ ําเป็นเพื่อให้
คุ้นเคยกับภารกิจที่สําคัญกรณีสูญเสียบุคลากรหลัก

ภายในเวลา 1 - 7 วัน
หัวหน้าคณะบริหาร รายงานความเคลื่อนไหวให้ศนู ย์สั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องหรือ  ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน (ภาคผนวก3)
ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่
หัวหน้าศูนย์สั่งการ
สําคัญ ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การติดต่อ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รบั
ผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้
สําหรับบริการที่ได้รับผลกระทบ

1
2

รายงานต่อศูนย์สั่งการ
สื่อสารให้ทราบถึงการ
บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ

3

สั่งการให้บุคลากร
สํารองเข้าปฏิบัติงาน

ดําเนินการเพื่อให้บุคลากรสํารองสามารถปฏิบัติงานแทน
ได้ เช่น สิทธิเข้าถึงอาคารสถานที่ เอกสาร ข้อมูล ระบบ
และ ไฟล์ที่จําเป็น

4

ให้อํานาจอนุมัติและ
อํานาจการลงนามที่
จําเป็นแก่บุคลากร
สํารอง
เปลี่ยนสถานที/่ ที่อยู่ใน ผู้ประสานงาน BCP
การจัดส่งเอกสารข้อมูล และหัวหน้าทีมงาน
บริหาร
ความต่อเนื่อง

ปรับปรุงเอกสารอํานาจอนุมัติ และอํานาจในการลงนาม
ที่จําเป็นเพื่อให้บุคลากรสํารองมีอํานาจในการดําเนินการ

5

6

ทํารายการที่หยุดชะงัก หัวหน้าทีมงาน
ขณะเกิดเหตุการณ์
บริหารความ
ต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หากบุคลากรสํารองไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานที่เดิมของ
บุคลากรหลัก ให้เปลี่ยนเส้นทางของเอกสาร จดหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ส่งไปยังสถานที่ที่บุคลากร
สํารองทํางานอยู่
 ตรวจสอบสถานะของรายการที่เพิ่งทําเสร็จ ก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์หยุดชะงัก
 ทํารายการที่ยังคงค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น
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7

การดําเนินการ
ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
ภายในเวลา 14 วัน
พิจารณาจัดสรร/เกลี่ย หัวหน้าคณะบริหาร
 ประเมินจํานวนบุคลากรที่เหลืออยู่
ความต่อเนื่องและ
บุคลากรตาม
 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่จัดสรร
หัวหน้าทีมงาน
ความเหมาะสม
ข้าราชการที่มีอยู่ให้กับหน่วยที่ขาดแคลนมากตาม
บริหารความ
ความเหมาะสมและแต่งตั้งรักษาการแทนกรณี
ต่อเนื่อง
จําเป็น
 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและตัวบุคลากรขอความ
ร่วมมือไปช่วยงานในส่วนที่ต้องการหรือขาดแคลน
มาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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หมวด ง : ความล้มเหลวของระบบไอที
การดําเนินการ
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร

ก่อนเกิดวิกฤติ
ผู้ประสานงาน
ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
BCP
BCP เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

1

ปรับปรุง BCP ให้
เป็นปัจจุบัน

2

จัดทําแผนฟื้นฟูจาก หัวหน้าทีม IT
ความเสียหาย
(Disaster Recovery
Plan : DRP)

จัดทําแผนฟื้นฟูจากความเสียหายโดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์บอกถึงวัตถุประสงค์ของแผนฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นจริง
- ขอบเขต ระบุหน่วยงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจและกลุม่
บุคคลที่ต้องนําแผนฯไปใช้ได้จริง
- บทบาทและความรับผิดชอบระบุบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคลากรในการฟื้นฟูจากความเสียหาย
- ทรัพยากรทีต่ ้องใช้ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูการ
ดําเนินงาน
- การฝึกอบรมระบุโปรแกรมการฝึกอบรมทีจ่ ําเป็นต่อทุก
ฝ่ายและจําเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุม่
- ตารางการทดสอบและฝึกซ้อมจัดตารางการทดสอบแผน
ฟื้นฟูและการฝึกซ้อมฟื้นฟูการดําเนินงาน
- ตารางบํารุงรักษาจัดตารางทบทวนและปรับปรุงข้อมูลใน
แผนฟื้นฟูเป็นระยะ
- ข้อควรระวังระบุเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรระวังหรือควรให้
ความสนใจเป็นพิเศษ

3

หัวหน้าทีม IT
ทบทวนการ
จัดเตรียมระบบ
คอมพิวเตอร์ตาม
แผนฟื้นฟูจากความ
เสียหาย
(Disaster Recovery
Plan : DRP)

ตรวจสอบว่าได้มีการระบุระบบงานที่ต้องใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานสําคัญอย่างครบถ้วน และพิจารณาว่า
 มี DRP พร้อมและเพียงพอ
 มีวิธีการทํางานอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์
(workaround procedure) เมื่อเกิดความล้มเหลว
ของระบบงาน

4

พิจารณาระบบงานที่ ผู้ประสานงาน
DRP ไม่รองรับ
BCP

หากระบบงานคอมพิวเตอร์ใดไม่มีแผน DRP รองรับ ให้
พิจารณาความจําเป็นและแจ้งเจ้าของระบบงานเพื่อ
ดําเนินการในลําดับต่อไป
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1
2

3

1

2

การดําเนินการ
ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
ภายในเวลา 4 ชั่วโมง – 2 วัน
รายงานสถานการณ์ให้ศูนย์สงั่ การทราบอย่างต่อเนื่อง
รายงานต่อศูนย์สั่ง
ผู้ประสานงาน
การ
BCP และหัวหน้า
ทีม IT
สื่อสารให้ทราบถึง
หัวหน้าคณะ
 ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน (ภาคผนวก 3)
การบริการที่ได้รับ
บริหาร
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่
ผลกระทบ
ความต่อเนื่อง
สําคัญ ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หัวหน้าทีม IT
การติดต่อ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รบั
ผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้
สําหรับบริการที่ได้รับผลกระทบ
หัวหน้าทีมบริหาร ใช้ขั้นตอนวิธีการทํางานด้วยตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบ
ใช้ขั้นตอนวิธีการ
ทํางานด้วยตัวเองที่ ความต่อเนื่อง
ไม่ต้องพึ่งพาระบบ
(Manual Work
Around)
เมื่อมีการกู้คืนระบบงาน
กู้คืนข้อมูลเมื่อ
หัวหน้าทีม IT
 ตรวจสอบสถานะของข้อมูลทีก่ ู้คืนได้
สถานการณ์กลับสู่
หัวหน้าทีมบริหาร  สร้างข้อมูลที่เสียหายไปขึ้นมาใหม่
ภาวะปกติ
ความต่อเนื่อง
 บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ระบบล้มเหลวและ
ระมัดระวังไม่ให้มีการบันทึกรายการซ้ํา หรือขาดไป
สื่อสารให้ทราบถึง
 ประกาศใช้แผนการสื่อสารภายของหน่วยงานถ้ามี
การบริการที่ได้รับ
บริการที่ยังได้รับผลกระทบหลังจากกู้คืนระบบงาน
ผลกระทบ
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่
สําคัญ ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การติดต่อ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รบั
ผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้
สําหรับบริการที่ได้รบั ผลกระทบ
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หมวด จ : ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญไม่สามารถให้บริการได้
(หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน)
การดําเนินการ
ขั้นตอนปฏิบัตกิ าร
สิ่งที่ต้องทํา
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเกิดวิกฤติ
1 ปรับปรุง BCP ให้
ผู้ประสานงาน
ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
เป็นปัจจุบันอยู่
BCP
BCP เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
2 ทบทวนความพร้อม เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ ทบทวนรายชื่อหน่วยงาน บุคคลของผู้ให้บริการสําคัญ
ของการบริหารความ กระบวนการทํางาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อ ประสาน
ต่อเนื่อง (BCM) ของ (Process Owner) หรือให้บริการในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุด
วิกฤต
ผู้ให้บริการสําคัญ

1

สื่อสารให้ทราบถึง
การบริการที่ได้รับ
ผลกระทบ

2

ใช้ขั้นตอนวิธีการ
ทํางานด้วยตัวเองที่
ไม่ต้องพึ่งพาระบบ
(Manual Work
Around)

ภายในเวลา 1-3 วัน
ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน(ภาคผนวก 5)
หัวหน้าคณะ
เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับ
บริหารความ
ผลกระทบข้อชีแ้ จงหรือเงื่อนไขพิเศษ และทางเลือกที่
ต่อเนื่อง และผู้
ประสานงาน BCP เป็นไปได้สําหรับบริการที่ได้รับผลกระทบ
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

ใช้ขั้นตอนวิธีการทํางานด้วยตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบ

ภายในเวลา 7 วัน
พิจารณาแนวทาง/ หัวหน้าทีมบริหาร - รวบรวมข้อมูลสําคัญ/จําเป็นต่อการใช้ดําเนินการต่อไป
ความต่อเนื่อง
- ประสานขอสําเนาข้อมูลกรณีข้อมูลขาดหายไป หรือมีไม่
ช่องทางต่างๆ
ครบ
ในการติดต่อสื่อสาร/
- กรณีระบบยังใช้การไม่ได้ต้องประสานผู้ดูแลระบบนั้น
ประสานงาน/
และทํางานตรวจสอบข้อมูล สํารองข้อมูลเพื่อยืนยันความ
เพื่อให้การดําเนินการ
ถูกต้อง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ดําเนินการประสานงาน ระบบต่างๆเพื่อให้ขั้นตอน
การปฏิบัติการเข้าสู่ภาวะปกติ
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5. รายงานความคืบหน้าของขั้นตอนการกู้คืนการปฏิบตั ิงาน
รายงานต่อ

ความถี่/
สัญญาณแจ้งเหตุ
1. หัวหน้าคณะทํางาน แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บริหารความต่อเนื่อง
และผู้บริหารสูงสุด
2.ผู้ประสาน BCP
การพบกันที่จุดนัดพบ

หัวข้อรายงาน

3. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

การย้ายสถานที่
ปฏิบัติงาน

การติดต่อในสายงานตาม Call
Tree เรียบร้อย แจ้งการ
ประกาศใช้แผนฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
ระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินมาถึงจุด
นัดพบครบถ้วน
แจ้งการโยกย้ายสถานที่
ปฏิบัติงาน

4. ผู้ประสาน BCP

สถานที่ปฏิบัติงานใหม่

5. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

ความสัมฤทธิ์ผลของ
การเชื่อมต่อระบบงาน
ต่างๆ ณ ศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง
Processing รายการ

7. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
8. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
9. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
10. - หัวหน้า
คณะทํางานบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ผู้บริหารสูงสุด
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ปัญหาคงค้าง

ผู้รายงาน
ผู้ประสาน BCP
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมกู้คืนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ทีมกู้คืนสํารอง

สามารถเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน ณ
ศูนย์สํารองได้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่
เข้าประจําการครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสารสํารองและ
อุปกรณ์ต่างๆว่าใช้งานได้ อยู่
ระหว่างการรอติดตั้งระบบ
ทุกระบบสามารถ Log-in เข้า
ระบบใช้งานได้หรือมีข้อขัดข้อง
ประการใด

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

การเริ่มปฏิบัติงานตามปกติได้

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

สรุปการแก้ไขปัญหา หรือปัญหา
คงค้างแก่หัวหน้าฝ่ายเป็นระยะๆ
จนเสร็จสิ้นปัญหา
การปิดงานสิ้นวัน
กระบวนการปิดงานสิ้นวัน
สรุปงานที่เสร็จสิ้น
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ สรุปการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
สํารอง
สํารองประจําวัน

ทีมกู้คืนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
- ผู้ประสาน BCP
- หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
ความต่อเนื่อง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพือ่ กลับสู่ภาวะปกติ1
ผู้รับผิดชอบ

1

1

ผู้ประสานงาน BCP

2

ผู้ประสานงาน BCP

3

หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
ความต่อเนื่อง

4

หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
ความต่อเนื่อง/ผู้ประสานงาน
BCP

5

หัวหน้าคณะทํางานบริหาร

ขั้นตอนปฏิบัติ
ก่อนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บ:
 ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รบั ความเสียหาย เช่น
แผนผังสถานทีท่ ํางานของหน่วยงาน (ซึ่งมีรายละเอียดของการวาง
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ), แผนผังการเดินสายเคเบิล,
สายโทรศัพท์ตา่ งๆ และเงื่อนไขพิเศษ เป็นต้น (เช่น ภาพถ่าย
สถานที่ทํางานปัจจุบัน แผนผังสถานที่ทํางานปัจจุบนั )
 รายละเอียดการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การสํารองข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับระบบที่ไม่มี DRP server
 เอกสาร/ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูสถานที่
ทํางานที่ได้รับความเสียหายขึ้นมาใหม่
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสําเนาปัจจุบันไว้ในระบบกลาง หรือนอกสถานที่
หากเกิดเหตุจําเป็น สามารถเรียกมาใช้ได้
ส่งสําเนาข้อมูลไปเก็บไว้นอกสถานที่ทํางานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในเวลา 1 -7 วัน
เรียกข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการนํากลับสู่สภาพเดิม ซึ่งเก็บไว้นอกสถานที่ทํางาน
(เช่นแผนผังสถานที่ทํางานหลัก system configuration เอกสารสําคัญ
ต่างๆ )
ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนร่วมกัน ในเรื่อง:
 การซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานที่ทํางานหลักทีเ่ สียหายขึ้นมาใหม่หรือ
การเสาะหา และการจัดตั้งสถานที่ทํางานหลักแห่งใหม่
 จัดซื้อและติดตั้งระบบที่ได้รับความเสียหาย
 กําหนดตารางเวลา/บุคลากรการทํางาน
 เกลี่ย หรือจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพื่อทดแทนจํานวน
บุคลากรในจุดที่ขาดอยู่
ภายในเวลา 14 วัน
ตัดสินใจกลยุทธ์การกลับสู่ภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่งควรประกอบด้วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ เป็นการพื้นคืนกระบวนการทํางานทางธุรกิจทั้งหมดที่สถานปฏิบัติงานหลักให้กลับเข้าสู่การทํางาน
ตามปกติ ในขั้นตอนนี้จะมีการย้ายกระบวนการทํางานจากศูนย์ปฏิบัติงานสํารองไปยังสถานที่ทํางานใหม่หรือสถานที่ท่ีได้จัดเตรียมการปฏิบัติงาน
ไว้เรียบร้อยแล้ว ในการจัดทําแผน ควรพิจารณาการทําให้กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญมากที่สุดให้กลับมาทํางานได้เป็นปกติเป็นอันดับแรก
จากนั้นจึงค่อยพิจารณาดําเนินการนํากระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญน้อยกว่ากลับสู่การทํางานตามปกติต่อไป
หมายเหตุ:เนื่องจากระยะเวลาการกู้คืนตามสมมติฐานในการจัดทําแผน BCP เท่ากับ 30 วัน แผนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสู่ภาวะปกติจะต้องเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น หากมีความเสียหายขั้นรุนแรงจะต้องพิจารณาหาวิธีการสํารอง เช่นการย้ายไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติงานสํารองชั่วคราว (interim alternate site) หรือการวางแผนบุคลากรชั่วคราว จนกว่าจะจัดตั้งสถานที่ดําเนินการถาวรเสร็จสมบูรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ผู้รับผิดชอบ
ความต่อเนื่อง

ขั้นตอนปฏิบัติ
 สถานที่ทํางานหลักจะต้องซ่อมแซมหรือย้ายไปยังที่อื่นหรือไม่
 ควรซื้อระบบ (ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์) หรือไม่
 การจัดสรรบุคลากร/การแต่งตั้งรักษาการ (ตําแหน่ง จํานวนคน อื่นๆ)
 ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
 กรอบระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูให้กลับสูภ่ าวะปกติ
ภายในเวลา 21 วัน
6 หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
 ประชุมคณะทํางานมาวางแผนร่วมกันเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ
ความต่อเนื่อง
 สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบ เพื่อช่วยในการระบุงานหน้าที่ที่จะทํา
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ และผู้รับผิดชอบ งานหน้าที่นี้ควร
ประกอบด้วย
• การจัดตั้งสถานที่ทํางาน
• การเปลี่ยนเส้นทางการส่งจดหมายไปรษณีย์
• การเปลี่ยนเส้นทางของสายโทรศัพท์
• การจัดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
• ตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บรักษาข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
• การเตรียมบุคลากรในตําแหน่งสําคัญที่ขาดไป
• การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ
7 หัวหน้าคณะทํางานบริหารความ เมื่อจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว สื่อสารให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนการกลับ
ต่อเนื่อง
สู่ภาวะปกติและตารางเวลาการดําเนินการ
ภายในเวลา 30 วัน
8 หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
ก่อนที่จะยกเลิกการใช้ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย์สั่งการต้องทดสอบว่า
ความต่อเนื่อง/ผู้ประสานงาน
กระบวนการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได้อย่างดีในสถานที่ทํางานใหม่
BCP
9 ผู้ประสานงาน BCP/หัวหน้าทีม ดําเนินการเปลี่ยนศูนย์ปฏิบัติงานสํารองให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม
บริหารความต่อเนื่อง
(original condition) ดังนี้:
 เอาซอฟท์แวร์ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์สํารองออก
 ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้เอาออกจากฮาร์ดดิสก์และ
ที่เก็บชั่วคราวอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
 ทําลายหรือกําจัดเอกสารต่างๆ และรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้ว
ออกไป
 ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ให้ผู้อื่นไปใช้ได้คืนกลับมาใน
สภาพที่ดี
 ส่งคืนสถานที่
10 หัวหน้าคณะทํางานบริหาร
ดําเนินการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงอาคารสถานที่ ข้อมูล และอํานาจต่างๆ ที่
ความต่อเนื่อง
เคยอนุญาตให้กับบุคลากรชุดสํารอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ภาคผนวก 1
โครงสร้างองค์กร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 2
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

(Call Tree)

ภาคผนวก 6

สํานักงานเลขานุการ
หัวหน้าคณะทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(เลขานุการกรม)
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
081 839 4629

ผู้ประสานงานคณะทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางนัทธมน ทีน้ําคํา
081 989 2438

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มสารบรรณ
นางฤทัย ขันธประณีต
081 441 0625

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มช่วยอํานวยการและประสานงานราชการ
นางสาวปิยรัตน์ ฝ่ายอุประ
081 988 9793

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มห้องสมุด
นางสาวอุไรวรรณ ดีจริง
085 044 7319

กองคลัง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
081 8315798

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
นางจุรีพร สุขเกษม
081 8021589
หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจุรีพร สุขเกษม
081 8021589

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบ
งานคลัง
นางกานต์พิชชา
รัตนกาฬ
086 8876680

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบ
นางสราญทิพย์ บุณณะ
085 3613647

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มการเงิน
น.ส.หทัยรัตน์ วัสแล๊ะ
089 8983748

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มบัญชีและ
งบประมาณ
นางอุไร ทับเทศ
081 9317063

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มพัสดุ
นายสานิตย์ พันธ์วิบูลย์
089 7953632

ภาคผนวก 7

กองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
กองการเจ้าหน้าที่
นางดุษณี ดานาพงศ์
089-7489191

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุวัฒนา ทรัพย์ทวีวุฒิ
081-3620088

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนระบบงาน
และอัตรากําลัง
นายวิเทียน กันทะเรือน
081-3620088

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
น.ส.พักตร์พิมล สุวรรณโณ
089-6683157

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ
นางจุฑารัชต์ ผุดผาด
081-7114071

ผู้ประสานงาน
นางสาวสุนันทา วัยคุณา
คณะบริหารความต่อเนื่อง
081-6838520

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มวินัย
นายสมคิด พลายเพ็ชร์
086-5043750

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์
นายสาธิต ปานขํา
081-8293161

ภาคผนวก 8

ศูนย์สารสสนเทศ

หัวหน้าทีมบริหารรความต่อเนื่องศูนยย์สารสนเทศ
นายวิเชียร แท่นธรรมโรจจน์
08
0 1831 5286

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มระบบเครือข่ายแและ
คอมพิวเตอร์
นายสุ
น รชัย พฤกษมาศ
08 6996 1484

นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
ท
นวค.ชกก

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มฐานข้
ฐ อมูลสารสนเททศ
นางทิพวรรณ ฤทธาชัย
0 9886 3140
08

น ภารัตน์ หิรัญญโสภณ
น.ส.สุ
ญ
นวค.ชก

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลลุ่มวิเคราะห์และ
ว
วางระบบข้
อมูล
นายยสมพร เจริญสุข
0 9886 2096
08

นายสัญชัย รัศมีจรวิ
ิ ไล
นวค.ชพ

ทีมงานบริหาร
ค
ความต่
อเนื่อง
ฝ่ายบริ
า หารทั่วไป
นางพพิมพ์ชนก นฤมิต
088 6020 5789

น.ส.ชลดา สุมณฑฑา
จพธ.ปง.

ผู้ประสานงานทีมงานบริหหารความต่อเนื่องศูนย์สารสนเทศ
นางพิมพ์ชนก นนฤมิต
08 6020 57789

ภาคคผนวก 9

กองแผนงาน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
(นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม)
0898561047
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
(นายดุษฎี เชื้อบางคู้)
0817727628
หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายดุษฎี เชื้อบางคู้)
0817727628

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มแผนงาน
(น.ส.กรนภา ชัยวัฒน์)
0899809024

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ
(นายโสภณ ศรีโยธิน)
0814876779

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล
(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)
0813170814

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
(น.ส.เสาวนีย์ ชูจันทร์)
0894407173

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มโครงการพิเศษ
(นายทศเทพ เทศวานิช)
0814059445

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องสํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
borisuti@cpd.go.th
08-7061-7997, 02-281-0496

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายสุวิช น้อยอิ่ม
suvich@hotmail.com
08-1903-7144, 02-628-5527

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
นายประพฤทธิ์ โภคา
prapruit@cpd.go.th
08-1701-9549, 02-6285527

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
นางราตรี ภูมิฐานนท์
ratree@cpd.go.th
08-1553-2216, 02-2819562

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มจัดนิคมสหกรณ์
นายสุริยะ คําปวง
suriya_k@cpd.go.th
08-5107-7498, 02-281-8200

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพิศมัย สาเทศ
pissamai@cpd.go.th
08-5325-3149,02-282-5604

ภาคผนวก 10

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
081 8394 629

นางสุวิมล ชอุ่มวรรณ
บุคลากรสํารองหัวหน้าคณะฯ
081 8117 349

นายเรืองชัย โพนพุฒ
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
081 313 5701

นายบริบูรณ์ นุ่มเจริญ
085 1622 486
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงานกลุ่มกฎหมาย

นางสุวิมล ชอุ่มวรรณ
081 8117 349
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงานกลุ่มทะเบียน
และข้อบังคับ

นางสาวกฤตยา โอวาท
081 8990 002
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงานกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์

นายอดิศร ธีระนันท์
082 6336 655
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายฉัตรชัย ศิริรัตน์
086 5564 295
บุคคลกรสํารองหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องฝ่ายงาน
กลุ่มกฎหมาย

นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์
089 1112 878
บุคคลากรสํารองหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องฝ่ายงาน
กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ

นางสาวผานิต บางน้อย
089 5121 682
บุคคลากรสํารองหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องฝ่ายงาน
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

นางสาวกชพรรณ ฉ้งทับ
085 1137 434
หัวหน้าบุคคลากรสํารองหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องฝ่าย
งานฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(นายธรรมศิริ ไชยรัตน์)
08-7079-5553

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง
(นางณัฐจรีย์ เสนพงศ์)
08-6971-2567

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจด้านสินเชื่อ
ธุรกิจการซื้อและ
บริการ
นางอารี ฉายโช้น
08-1807-3343

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สินค้าและบริการ
นางภัทราสม
ร่มเย็น
08-6369-2898

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจด้านพืชและ
ผลิตภัณฑ์
นายกรกฎ ชยุตรารัตน์
08-9667-9308

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจด้านปศุสัตว์
ประมง หัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์
นายอุดม นวลหนูปล้อง
08-9780-3557

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน
การตลาดและ
ธุรกิจ
นางสาววิลาวัณย์
ศรีประเสริฐ
08-9744-0148

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต
และการบํารุงรักษา
นายศักดิ์ชัย
ไชยพุทธ
08-1744-3712
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สํานักบริหารเงินทุน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สํานักบริหารเงินทุน
นายบุญโชว์ สมทรง
08-1174 3726
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นางสาวสุนี ศรีสมนึก
08-1792 7131

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหาร
เงินทุน
นายสุรินทร์
วทัญญู
08-1174 3730

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มวิเคราะห์
เงินทุนสนับสนุน
สหกรณ์
นายอํานาจ
อัตถโกวิทย์วงค์
08-6600 4206

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มวิเคราะห์
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์
นายธีระพงษ์
จิตตเกษม
08-7061 8118

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มแก้ไขปัญหา
หนี้สินสหกรณ์
และกลุ่ม
เกษตรกร
นางปารณีย์ ลมกิ่ง

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มวิเคราะห์
โครงสร้างและ
การจัดการ
องค์กร
นายบุญชัย สาริมาน

08-1172 4898

08-4737 1260

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบ
การบริหารการ
จัดการ
นางนิตรีญา
สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ
08-0440 9327

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
น.ส.สุนี ศรีสมนึก
08-1792 7131

สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง สทส.
ผอ.ปริญญา เพ็งสมบัติ
0811743709
ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง สทส,
นางสกุลรัตน์ รัตนภักดี
0894410498
คณะทํางานบริหาร คณะทํางาน
คณะทํางานบริหาร คณะทํางานบริหาร
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานบริหาร
บริหารความ
ความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
บริหารความต่อเนื่อง บริหารความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
ต่
อ
เนื่องกลุ่มรปภ.
กลุ่มองค์กร สทส.
กลุ่มแผนฯ สทส.
กลุ่มธุรกิจ สทส.
กลุ่มเผยแพร่ฯ สทส. กลุ่มแม่บ้าน สทส.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สทส.
นางณัฏฐณมลฑ์ ภักดิใ์ จดี นายสุพิทยา พุกจินดา น.ส.รุ่งนภา เจริญรัตน์ นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง นายอนุรักษ์ พัฒนศรี นางขันทอง คลองดี
นานพดล
สีแดง
0846448572
0814418253
0819086849
0818090541
0819300945
0851235018
0874971243
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สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
นางรัชนีพร พึงประสพ
089 925 2879
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นางธัญภา สกุลศรีจินดา
082 548 9559

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์
นางเยาวลักษณ์
หาญวรวงศ์ชัย
086 019 7453

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์
นายปรัชญา ดิลกสัตยา
081 825 0119

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์
นางกาญจนา
รัตนสุวรรณ
081 485 7371

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1
นายวีรชัย
เต็มบุญฤทธิกุล
081 442 5296

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 3
นายกิตติศักดิ์
จรินทร์รัตนากร
081 994 3405

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2
นายอภิชาต
โกสุมาศ
081 342 3745

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
นายอภิชาญ
เกิดพิบูลย์
081 994 3405

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายสันทาน สีสา
089 2145892

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มกจส.
นายสุเมธ สัญเดช
080 249 1402

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มกพส.
นางอรุณี จันทนา
081 9240135

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มกบส.
นางวนิดา รุ่มโรย
087 4957091

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นายปภัส เอาผล
086 4332529

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มกสส4-1.
นางญาดา ผดุงโภชน์
081 5768399
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์
08-16599304

ผูประสานงาน
ทีมบริหารความตอเนื่อง
น.ส.ศิริวรรณ ปุนนิน
08-95230-504

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สายตรวจที่ ๑
นางสาธินี สุขอัตตะ
08-69868194

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
สายตรวจที่ ๒
น.ส.ธัณยสิตา จรรยาประดิษฐ
08-94840779

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
นางปราณี โพธิแจม
08-15627670

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุรยี ์รัช อวนสกุล
081-912-7941

ผู้ประสานงาน
ทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
นางสาวกนกพร วรรณนรากุล
086-7694512

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานพัฒนาระบบราชการ
นางสาวอรนุช จอยเจือ
090-9704984

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
นางสาวชุลีพร ศรีกวีราช
086-0705007
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.1)
นายทรงชัย แจ้งยุบล
0854888362
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
นางสิริพรรณ ชยุตรารัตน์
0896759793

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน 1
นายยุทธศักดิ์ กะถิน
0898881939

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน 2
ส.ต.อ.ชัยณรงค์ ยมศรีเคน
0895394735

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน 3
นางประพันธ์ มาลัยรัตน์
0869775165

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน 4
นายชาตรี สุธา
0860146238

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน 5
นายธนภัทร วรรณทวี
0867200516

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.2)
น.ส.ประทิน ปณิธิกุล
081-8164099
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นางกํญญา กีรติพงษ์
086-7575920

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อดนื่อง
งานฝึกอบรม
นางกํญญา กีรติพงษ์
086-7575920

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อดนื่อง
งานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
นายณรงค์ ยี่หวา
089-1590632

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อดนื่อง
งานธุรการ/บัญชีและการเงิน
น.ส.เบญจมาส ชมภูทิพย์
081-9887723

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อดนื่อง
งานพัสดุ
นางกํญญา กีรติพงษ์
086-7575920

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อดนื่อง
งานบริการ
นายชูศักดิ์ เพิ่มพูน
089-0001732
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.3)
นางสมจิตร ส่องสว่าง
0817171911
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
น.ส.ขวัญศิริ หวานชื่น
0817365855
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านงานฝึกอบรม
น.ส.ขวัญศิริ หวานชื่น
0817365855

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง งานด้านเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์
นายสุทธิศักดิ์ โภคาพานิช
0817635854

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องงานธุรการ/บัญชี
และการเงิน
น.ส.นภาพร พรมนิล
0868421170

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านงานพัสดุ
น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว
0896258993

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านงานบริการ
น.ส.รุ่งนภา ตันเจริญ
0831180629

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.4)
นายกําธร โป๊ะลําพงษ์
0898709987

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นายอุกฤษณ์ ศรียามาตย์
0815773475

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 1
นายสุริยัน พันธ์เพ็ง
0861488579

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 2
น.ส.อัจยุดา เสียงเพราะ
0816488076

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 3
นางประไพศรี แจ่มขํา
0868489498

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 4
นายสมเกียรติ รอดเนตร์
0813441835

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 5
นางพัชร์ชามญชุ์ ตัมพานุวัตร
0890334999
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.5)
นายดุสิต ทองทา
089-8458535
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายสินอุดม ศรียุบล
044-920259

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านฝึกอบรม
นางสาวอรมณี สังฆะมณี
086-1062173

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานการเงินและบัญชี
นางสาวทิพาพร ล้อมฉิมพลี
083-4559585

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านพัสดุ
นายฆณิภัค แก่นภักดี
081-9996288

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ด้านงานธุรการ
นางอํานวยพร รัตนประพันธ์
089-6241185

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานโสตทัศนศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เกิดอุลติ
083-2888806

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.6)
นายกฤษฎา วรสถิตย์
089-7172093
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายสุวิทย์ เวียงกมล
089-9475474
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านฝึกอบรม
นางสาววราพร ทองดี
นอก
089-8468101

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านเทคโนโลยี
การผลิตและ
บํารุงรักษา
นายฉลาด อินทร์ดํา
089-8775116

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานการเงินและบัญชี
นายปกิต ยอดเมืองเจริญ
081-3600082

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านพัสดุ
นายมนตรี โพธิ์บาง
หวาย
081-9996035

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ด้านงานธุรการ
นางรัตนาวรรณ
พงษ์ทองเจริญ
089-4246986

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานโสตทัศนศึกษา
นายอดิพงษ์ บุตรดี
ศักดิ์
080-7289212
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.7)
นายสาโรช จินดาวณิชย์
087-9648544
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายจิรัฏฐ์ โชติช่วง
085-0087721
หัวหน้าทีม
งานฝึกอบรม
นายพิทยา พลอยงาม
089-4223428

หัวหน้าทีม
งานโสตฯ
นายสุรศักดิ์ ยอดเมืองเจริญ
086-2204958

หัวหน้าทีม
งานบัญชีและการเงิน
นางกมลวรรณ พรรณวงศ์
088-0647313

หัวหน้าทีม
งานพัสดุ
นายจิรัฏฐ์ โชติช่วง
085-0087721

หัวหน้าทีม
งานธุรการ
นายวรสิทธิ์ ศรีมูล
089-7141941

นางสาวมะยุรี คําภาศรี
นางสาวณมน ศรีภูมิ
089-7100189

นายดิเรก จําปาบุญ
087-2379140

นางสาวพัชรี เกตุภูเขียว
080-4569477

นายสุพรรณ ซ่อนกลิน่
081-5447838

นายสุวิทย์ ทุมมานอก
นายประกอบ ตรงกระโทก
นางยุภาภรณ์ สะเดา

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 4
นางชนิตา ภูแถวเชือก
086-8606620

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 5
น.ส.วิภาวี สิงหวศิน
086-8785855

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.8)
นางสาวนลินี สาระกูล
089-8561046

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์
085-6122870
หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 1
นายชุมพล กัณหา
085-0045545

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 2
นายเสนีย์ ผ่องสวัสดิ์
085-0010199

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 3
น.ส.อนงค์ ขุนหอม
089-7177975
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์
08 1974 4478
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายประทีป กันทะเรือน
08 1776 7300
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายฝึกอบรม
นายประทีป กันทะเรือน
08 1776 7300

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายอํานวยการ
นายสามารถ ปัทมะเสวี
08 4807 7309

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายพัสดุ
นางสุดคนึง อินทนนท์
08 1980 6801

นางสาวสุนีย์ กันธิยาใจ
08 1256 6860

นายสุนทร ดารี
08 0121 4912

นางสาวปรัศนี ปัญญานวล
089-5524233

น.ส.อภิรดี อภิธนัง
08 6911 6884

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
นางพัชรินทร์ เรือนมูล
08 9265 6908
น.ส.อรพรรณ จักขุเรือง
08 28918879

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายโสตฯ
นายนนท์พิชิต ขอนทอง
089-8508828
นายจักรี อุปนันท์
081-1103352

นายพรรณ์ ธรรมชัย
08 2896 8789

นางอรุณ ฆะปัญญา
08 1951 7075

ภาคผนวก 19

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโล
ย
ยีการสหกรณ์ทีที่ 10
หัวหน้าคณะบบริหารความต่อเนืนื่อง
นายเจริริญ ทองหลอม
089--9561496

ผู้ประสาานงานคณะบริหารความต่
า
อเนื่อง
น
นางสาวปิ
ยาภรณ์
ณ์ ดวงสุข
087-93303335

หัวหน้าคณ
ณะบริหารความต่อเนื
อ ่อง
ฝ่ายงงานบริหารทั่วไป
นางงอธิรา สุขสงวน
0886-8864399

หัวหน้าคณะบบริหารความต่อเนืนื่อง
ฝ่ายฝึ
ย กอบรม
นางสาวปปรินประภา ชามั่ง
081--4727956

หัวหน้าคณะบบริหารความต่อเนืนื่อง
ฝ่ายปรระชาสัมพันธ์
นายบุญช่วย ศรีชัยตัน
087-9336544

นางณริริศรา เรียบร้อยกิจ
0883-5820733

นางสาวสุสุภาวินี พาจรทิศ
081--7852829

นายศักดา กาตาสาย
089-6373831
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย
08 9591 1829
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
น.ส.รสสุคนธ์ ประเทศรัตน์
08 5660 6263
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นายจวน พิมพ์เครือสี
08 1324 0295

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการ
นายจารุวัตร์ เก๊าทอง
08 9961 1181

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายฝึกอบรม
นายณัฐเศรษฐ์ ธีรฐิติธรรม
08 1785 4699

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายณัฐเศรษฐ์ ธีรฐิติธรรม
08 1785 4699

นายสุบิน เกิดสมบูรณ์
08 4618 5110

นางสําเภา ทองสุข
08 6618 3530

น.ส.รสสุคนธ์ ประเทศรัตน์
08 5660 6263

นายสมนึก ชาญสูงเนิน
08 9860 0667

นายศุภชัย สาระใต้
08 9907 7140

น.ส.พิมพา ยอดเพชร
08 7208 0775

น.ส.ญาณภัทร ประทุมศิริ
08 3112 5502

นายคุณานนท์ กลัน่ เกตุ
08 7838 5446

นายเพชรน้อย น้อยจินดา
08 9567 0683

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.12)
นายวิทูร โพธิ์ศรี
081-3868285
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นางวราภรณ์ ลาสกุล
085-6053239
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านฝึกอบรม
นายปริญญา เศวตธรรม
089-6244149

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านเทคโนโลยี
การผลิตและ
บํารุงรักษา
นายวิสูทธิ์ แคนทอง
081-3242372

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานการเงินและบัญชี
นางนิศาชล มณีกาศ
089-2352311

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานด้านพัสดุ
นายวิทูร โพธิ์ศรี
081-3868285

หัวหน้าทีมบริหาร
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
ด้านงานธุรการ
งานโสตทัศนศึกษา
นางวราภรณ์ ลาสกุล นายพิทักษ์พงษ์ มูลดํา
085-6053239
087-2002006
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.13)
นายกฤษณะ มาเทียน
089-9613585
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นางอามลยา อ้อยอินทรนิน
086-9700984

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
น.ส.สกุลรักษ์ ฉิมกรด
085-3261421

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานฝึกอบรม
น.ส.ณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น
081-5962528

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริการ
น.ส.ณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น
081-5962528

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
นายวุฒินันท์ มีศิริภัทรกุล
089-6813414

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.14)
นายสหนณ ชัยจิรนันท์
085-2640011
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายกัมพล นุชสมบัติ
086-4458853

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
น.ส.รุ่งทิวา สุรนธรส
089-9605386

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานฝึกอบรม
นายกัมพล นุชสมบัติ
086-4458853

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริการ
นายสรรเสริญ พานิชการ
081-9734683

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานประชาสัมพันธ์
นายสรรเสริญ พานิชการ
081-9734683
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.15)
น.ส.กมลวรรณ นุชัย
081-2608876
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นายเฉลิม นวมนิ่ม
084-6428148

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
นายทวี อานอาชา
083-1583768

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานฝึกอบรม
นายเฉลิม นวมนิ่ม
084-6428148

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริการทั่วไป
น.ส.อัจฉราพร ตอนสุข
083-6946788

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานประชาสัมพันธ์
น.ส.มนกรณ์ ยอดใจ
081-7566532

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
08 8092 2853

ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
นายพิสิฐ เพิม่ พูน
08 1458 0049

หัวหน้าทีม
งานฝึกอบรม
นายพิสิฐ เพิ่มพูน
08 1458 0049

หัวหน้าทีม
งานบริการทางช่าง
นายอนุชา ไชยเขตต์
08 3519 3497

หัวหน้าทีมงานพัสดุ
นางสาวจิราภรณ์ คําบาง
08 9885 1158
08 6614 2398

หัวหน้าทีม
งานบริหารทั่วไป
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุข
08 3446 8654
08 5192 5956

หัวหน้าทีม
งานยานพาหนะ
นายเสนาะ ศรีสวัสดิ์
08 3312 0837
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17
หัวหน้าคณะบริหารอย่างต่อเนื่อง
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17
นายประภาศ มากทอง
086-6965945

ผู้ประสานงานคณะบริหารอย่างต่อเนื่อง
รักษาการในตําแหน่ง
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

หัวหน้าทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง ทีมที่ 1
นายวิโรจน์ ฤกษ์ดี
081-5414593

หัวหน้าทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง ทีมที่ 2
นายสุกิตติ์ จงไกรจักร
089-4641588

หัวหน้าทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง ทีมที่ 3
นายปรีชา มงคลวัฒน์
089-0749673

หัวหน้าทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง ทีมที่ 4
นางชุติมา วัชรีบํารุง
085-0817899

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.18)
นายสมศักดิ์ คําบัว
081-2757303
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
น.ส.ประโลมใจ เนียมแกล้ว
081-7194190

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
นางเพ็ญนภา ศรีปริวาทิน
084-0678211

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานฝึกอบรม
นายประโยชน์ จันทรพล
089-2935351

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานบริการทั่วไป
นายชําเลือง สรแก้ว
081-5417854

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
นายขรรค์ชัย แก้วศรี
081-3629384
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายทัศนัย แสนเสนา
9732267-089
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายเจษฎา ขวัญแก้ว
4794416-086

หัวหน้าทีมงาน
ฝึกอบรม
นายเจษฎา ขวัญแก้ว
4794416-086

หัวหน้าทีม
บริหารงานทั่วไป
นาวดี จุลสัยวิภ.ส.
4473739-084

หัวหน้าทีม
งานบัญชีและการเงิน
นายบันลือ อินทรชิต
4401621-084

หัวหน้าทีม
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
นสุธาภิณี หนูยัง.ส.
7257704-089

หัวหน้าทีม
งานบริการ
นายดุสิต ทองเรือง
2927868-089

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(ผอ.ศส.20)
นางเรวดี สุนทรนนท์
081-7548708

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
นายโกศล ศรีแฉล้ม
081-9569218

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 1
นายเอกราช ไพบูลย์
086-9490333

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 2
นายสุวพัชญ์ ตั้งชูทวีทรัพย์
081-6767929

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 3
นางมยุรา สมพรหม
089-2912245

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 4
น.ส.คนึงนิจ พุกกะนานนท์
080-5332350

หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายงาน 5
นายโกศล ศรีแฉล้ม
081-9569218
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ภาคผนวก 3
แผนการสื่อสารของหน่วยงาน
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แผนการสื่อสารของหน่วยงาน
(1) เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศภาวะวิกฤตโดยโทรรายงานอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และโทรแจ้งผู้ประสานงาน BCP ให้ดําเนินการตามแผน BCP ให้โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
(2) ผู้ประสานงาน BCP โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และดําเนินการตามแผน BCP
รวมถึงรายงานสถานการณ์ดําเนินการตามแผนให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ
(3) หัวหน้าทีมคณะบริหารความเสี่ยงดําเนินการตามแผน BCP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้รับผิดชอบด้านอาคารและอัคคีภัย (Fire warden) รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรออกจาก
สถานที่เกิดเหตุตามขั้นตอนปฏิบัติการ เพื่อให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายบุคลากรในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินสําคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งให้รายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้
ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากรรับทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือติดตามบุคลากรที่หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น สิ่งสําคัญสําหรับหน่วยงานคือการสื่อสารข้อความสําคัญ
(key messages) ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผใู้ ห้บริการ
เหล่านั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชีแ้ นะพิเศษในการดําเนินการ จึงจําเป็นต้องมีแผนการสื่อสารของ
หน่วยงานเตรียมการไว้ล่วงหน้า
แผนการสื่อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย แผนการสื่อสารที่จะดําเนินการ และข้อความที่มีการ
ร่างไว้ล่วงหน้า รวมถึงคําถามที่พบบ่อย ภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายที่แตกต่างกันดังนั้น เมื่อมี
การประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่ประจําอยู่ที่สถานที่ทํางานหลัก (Primary Site)จะต้องนําป้ายประกาศติดไว้ใกล้สถานทีท่ ํา
การเดิม เพื่อให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงที่ทําการชั่วคราว
ตัวอย่างเนื้อความของป้ายประกาศ
จากวันที่ .................กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ย้ายสถานที่ทําการเป็นการชั่วคราวไปที่ ...........................
เลขที่....................อาคาร.................................... ถนน.............................................................
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………
หมายเลขโทรสาร...................................................................
2. ผู้ประสานงาน BCP นําแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์สํารอง (ที่ได้จัดทํา
และเก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย เพื่อนําไปยังศูนย์
สํารอง (เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานจึงควร
จัดทําไว้ล่วงหน้า และจัดเก็บ1 ชุด ในสถานที่ปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้และ
อีก 1 ชุด ที่บ้านของผู้ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาทําการ)
3. เมื่อไปถึงยังศูนย์สํารอง นําแบบฟอร์มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
จัดส่งโทรสารให้กับศูนย์สั่งการเพื่อแจ้งแก่สว่ นงานภายใน
4. ผู้ประสานงาน BCP จัดทําหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน
หาก PC และ เครื่องโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ ระหว่างนั้นอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน
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5. ณ ศูนย์สํารองการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน BCP จัดทําประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการใดบ้างที่
ยังให้บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือ ต้องรอคอยเป็น
เวลาเท่าไหร่
6. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริการที่ยังให้บริการอยู่ หรือบริการใดสามารถ
ใช้ได้ ณ สถานที่ใดทดแทนได้
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ภาคผนวก 4
ตารางกําหนดการทดสอบ
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ตารางกําหนดการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
การทดสอบ (Exercises)
ความเสียหายที่เกิดกับสถานที่
ทํางาน (รวมถึงเอกสารข้อมูล
สําคัญด้วย)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่
ต้องจําเป็นต้องใช้
ความสูญเสียบุคลากรสําคัญ

ความล้มเหลวของระบบไอที
ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการ
ได้
สิ่งที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์
วิกฤต

ประเภทการทดสอบ
- แบบบันทึกการแจ้งขอเข้าใช้
สถานที่เป็นศูนย์สํารอง
- การทดสอบความพร้อมของ
ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
- มีเอกสารกําหนดจํานวน
ทรัพยากรที่ต้องใช้และวิธีการจัดหา
ให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
- มีเอกสารรายชื่อและ
การ
ติดต่อบุคลากรหลักและบุคลากร
สํารองของกระบวนงานหลักที่
สําคัญ
การทดสอบแผนรองรับการ
ดําเนินการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
คู่มือการทดสอบใช้งานระบบ
สํารองและการ link ข้อมูลต่าง ๆ
1. แผน BCP
2. Call Tree
3. รายชื่อผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการพร้อมช่องทาง
ติดต่อสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน
4. เอกสารยืนยันการอนุมัติให้ใช้
สถานที่เป็นศูนย์สํารอง

กําหนดวันเวลาในการ
ทดสอบ
ปีละ 1 ครั้ง

ผลการ
ทดสอบ
ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
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