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แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย 
1. บทน า 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “Business Continuity Plan : BCP” จัดท ำขึ้น เพื่อให้  

“ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำกำชำดไทย” สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤติหรือ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนในด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรให้บริกำรทำงระบบงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรเข้ำ

ช่วยเหลือเพื่อซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับสภำกำชำดไทยและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ภำยในสภำกำชำดไทย ที่มีผลต่อพันธกิจ ของสภำกำชำดไทย ดังนั้นกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่

จะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิดและท ำให้กระบวนกำรส ำคัญ (Critical Business 

Process) สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงปกติหรือตำมระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA) ที่

ก ำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้ 

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 4 ขั้นตอน คือ 

1. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำยในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและผู้ที่เก่ียวข้อง 

2. กำรเตรียมควำมพร้อมของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำแผนรองรับกำร

ด ำเนินภำรกิจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมบทบำทหน้ำที่ ได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business 

Continuity Plan: BCP) 

3. กำรซักซ้อมแผนและน ำไปปฏิบัติได้จริง 

4. กำรจัดกำรหลังเกิดภัย 

โดยแนวคิดกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศคือ กำรควบคุมดูแลและป้องกันทรัพยำกรที่

ส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร เพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดส ำหรับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งภำยในช่วง

ระยะเวลำแรกจะเป็นช่วงของกำรตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์ ( Incident/Emergency Management) และในกรณีที่

เหตุกำรณ์และควำมเสียหำยขยำยตัวไปในวงกว้ำงกำรตอบสนองอำจจ ำเป็นต้องยกระดับเป็นกำรบริหำรจัดกำรวิกฤต 

(Crisis Management) ภำยหลังจำกนั้นจะเป็นช่วงของกำรท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรทำงธุรกิจ 

(Continuity Management) เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถกลับมำด ำเนินงำนได้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่หน่วยงำนต้องจัดท ำแผน

ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  

2.2 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤตตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว ้

2.3 เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรด ำเนนิงำนหรือกำรให้บริกำร 

2.4 เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2.5 เพื่อให้หน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ของสภำกำชำดไทย ผู้ที่ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ

ให้และรับบริกำร ตลอดจนผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพขององค์กรแมต้้อง

เผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนนิงำนต้องหยุดชะงัก  

2.6 เพื่อปกป้องและรักษำควำมปลอดภัยของชีวิตเจ้ำหน้ำที ่

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง หรือ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นชุดเอกสำรค ำแนะน ำและวิธีกำรที่ช่วย

ให้ธุรกิจ/บริกำรขององค์กรสำมำรถตอบสนองต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภำวะฉุกเฉินและหรือภัยคุกคำมได้โดยไม่ต้อง

หยุดชะงัก/หรือมีอุปสรรคที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน เรียกอีกอย่ำงว่ำ “กำรเร่ิมต้นใหม่ของธุรกิจ” ซึ่งจ ำเป็นต้องมีแผนกำร

กู้คืนระบบหรือแผนกำรกู้คืนทรัพยำกรบุคคลและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนหรือสำมำรถให้บริกำรแก่

ประชำชนต่อไปได้ แผนดังกล่ำวจัดท ำขึ้นโดยประยุกต์ตำมแนวทำงของกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity 

Management:  BCM)  ที่ สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล BS25999 (Business Continuity Management :BCM) 

Standard หมำยถึง รหัสมำตรฐำนของ British Standards Institution (BSI) ที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ ซึ่งก ำหนดให้มี 6 

องค์ประกอบหลักเป็นวงจรกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. กำรบริหำรโครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง (BCM Program Management)  

2. กำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจองค์กร (Understanding of Organization) 

3. กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) (เชน่ Recovery 

Strategy) 

4. กำรพัฒนำและเตรียมกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM 

Response) (เช่น Incident Management Plan (IMP), Emergency/Crisis Management Plan (CMP), 

Business Continuity Plan (BCP), Recovery Plan (RP) 

5. กำรทดสอบ ปรบัปรุงและทบทวนแผน (Exercising Monitoring and Reviewing) (เช่น Call Tree, Table 

Top Testing, Simulation, Full BCP Exercise) 

6. กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s 

Culture) 
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3. สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

       โดยเอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้ 

3.1 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองที่ได้มีกำร

จัดเตรียมไว้ 

3.2 ทีมงำนหลักกลุ่มงำน/ฝ่ำย ที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ตลอดจนกำรส ำรองระบบสำรสนเทศ

ต่ำง ๆ มิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

3.3 หน่วยงำน ทีมงำน สถำนที่ในกำรส ำรองข้อมูล ระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มิได้

รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

3.4 ระบบสำรสนเทศหลักของแต่ละหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย มีเจ้ำหน้ำที่ร ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 

หรือผู้ประสำนงำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่ดูแลระบบในส่วนของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งมีกำรส ำรองข้อมูลในส่วน

ระบบงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.5 บุคลำกรที่มีกำรระบุในเอกสำรนี้ หมำยถึง ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สภำกำชำดไทย 

3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศดูแลเฉพำะระบบ VM (Virtual Machine) ส่วนระบบภำยใน VM หน่วยงำนจะเป็นผู้ดูแล 
 

4. ขอบเขตของแผนบริหารความเสี่ยง (Scope of BCP) 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management :BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถำนกำรณ์กรณีเกิด

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของสภำกำชำดไทยหรือหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 

4.1 ภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย 

4.2 ชุมนุมประท้วง/จลำจล 

4.3 โรคระบำด 

4.4 ก่อกำรร้ำย 

4.5 อุบัติเหตุ เช่น อำคำรถล่ม หรือ ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำน หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสื่อสำรหลักเกิด

ควำมเสียหำย ระบบข้อมูลเสียหำยรุนแรง เป็นต้น 

4.6 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Security) เช่น กำรโจมตีทำงไซเบอร์ หรือช่องโหว่เว็บไซต์ 
 

5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน มีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถบริหำร

จัดกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีควำมต่อเนื่อง กำรดูแลและจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นและต้องระบุ

ไว้ในแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง ซึ่งเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญจำกผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้ 
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5.1 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก

ได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้และส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำว

หรือระยะยำว 

5.2 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำ

ให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญหรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ 

5.3 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ระบบงำน

เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญ ไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

5.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้

ตำมปกติ 

5.5 ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท ำให้คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศให้บริกำรหรือรับบริกำร/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้ 
 

6. การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัผลกระทบ 
สูงมำก - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงนิในระดบัสูงมำก 

- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50  
- เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนำนำชำติ 

สูง - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงนิในระดบัสูง 
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 25-50 
- เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปำนกลำง - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงนิในระดบัปำนกลำง 
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร ลดลงร้อยละ 10-25 
- ต้องมีกำรรักษำพยำบำล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ ำ - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงนิในระดบัต่ ำ 
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร ลดลงร้อยละ 5-10 
- ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสำระส ำคัญ - ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร ลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 5 
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7. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงานหลกั 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ / การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า/ผู้ที่ศูนย์
เทคโนโลยี

สารสนเทศให้และ
รับบริการ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
1. เหตุกำรณ์ภัยธรรมชำติ 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วำต
ภัย 

     

2. เหตุกำรณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลำจล      

3. เหตุกำรณ์โรคระบำด     

4. เหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำย     

5. อุบัติเหตุ อำคำรถล่ม 
หรือไฟฟ้ำดับเป็น
เวลำนำน หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ 
ระบบสื่อสำร หลักเกิด
ควำมเสียหำย ระบบข้อมูล
เสียหำยรุนแรง เป็นตน้ 

    

6. ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์      
 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management :BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำน

ในกรณีที่เหตุขัดข้องจำกกำรด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำน

และกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

เนื่องจำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศยังสำมำรถบริหำรจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยใน

ระยะเวลำที่เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำน หรือหัวหน้ำและทีมงำนกลุ่มงำน/ฝ่ำย สำมำรถรับผิดชอบและ

ด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 
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8. การบริหารความต่อเนื่องของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย 

8.1 ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

 เพื่อให้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management :BCP) ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สภำกำชำดไทยสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงจัดตั้ง

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงำน มีโครงสร้ำงที่สอดคล้องกับแผนผังโครงสร้ำงของศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศด้ำนล่ำงต่อไปนี้  

 

 
รูปภำพแผนผังโครงสร้ำงของศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง  
บทบาท ต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง รองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องด้ำนแผนและพัฒนำ หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนและพฒันำ 
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องด้ำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย 

หัวหน้ำกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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 โดยแต่ละต ำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำนและกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินใน กลุ่มงำน/ฝ่ำย ของ

ตนเองให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยรวดเร็ว  ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของ

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองเป็น

ผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลักไปก่อน ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ต าแหน่ง/กลุ่มงาน บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภากาชาดไทย (กลุ่ มอ ำนวยกำรและ
ประสำนงำน) 

นำยบุญรักษ์ สรัคคำนนท์   นำยศฤงคำรโยนิ ร้ำนจันทร์ 

รองผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภากาชาดไทย (กลุ่มอ ำนวยกำรและ
ประสำนงำน) 

นำยศฤงคำรโยนิ ร้ำนจันทร์   นำยธนะชัย ลัดกรูด 

กลุ่มงานแผนและพัฒนา นำยธนะชัย ลัดกรูด นำงสำวดำลัด ลิ่มสำยหั้ว 
นำงสำวทัศนีย์ โพธิ์ทอง นำยธนะชัย ลัดกรูด 
นำงสำวดำลัด ลิ่มสำยหั้ว นำงสำวทัศนีย์ โพธิ์ทอง 
นำงสำวบุษบำ สุวรรณมณ ี นำยดนุสรณ์ ปญัญำค ำ 
นำยดนุสรณ์ ปญัญำค ำ นำงสำวบุษบำ สุวรรณมณ ี

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ นำยจิระศักดิ์ หุ่นศร ี นำยสุรสิทธิ์ อรรคบุตร 
นำยสุรสิทธิ์ อรรคบุตร นำยธีรพงศ์ โตยะวะนชิ 
นำยธีรพงศ์ โตยะวะนชิ  

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย นำยจักรพันธ์ สุขเจริญ นำยทรัพย์ ฤำชำ 
นำยทรัพย์ ฤำชำ นำยสพุัฒน์ โพธิน์้อย 
นำยฐิติ ปลื้มญำต ิ นำยธีรยุทธ พิริยะอักษรำกร 
นำยสพุัฒน์ โพธิน์้อย นำยฐิติ ปลื้มญำติ 
นำยสมศักดิ์ วรรณมำนะ นำยธีรยุทธ พิริยะอักษรำกร 
นำยธีรยุทธ พิริยะอักษรำกร นำยสมศักดิ์ วรรณมำนะ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำงสำวสรวีย์ เจียมกิม นำงสำวธนัชพร แจ้งสว่ำง 
นำงสำวธนัชพร แจ้งสว่ำง นำงสำวเพ็ญนภำ สอนเจริญ 
นำงสำวเพ็ญนภำ สอนเจริญ นำงสำววนิดำ ลำมค ำ 
นำงสำววนิดำ ลำมค ำ  
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รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอกสภากาชาดไทย) 

ชื่อหน่วยงาน รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ E-Mail หมายเหตุ 
บริษัท ทริปเปลิที 
อินเทอร์เน็ต จ ำกัด (3BB) 

NOC 02-102-1199 0XXXXXXX Helpdesk3bb@jasmin.com Internet ส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมู
นิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

NOC 1613 0XXXXXXX nocsymc@symphony.net.th MPLS ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ำกัด (มหำชน) (INET) 

NOC (Network 
Operation Center) 
 

02-257-7111 
02-257-1998 
(Hotline) 

0XXXXXXX noc@inet.co.th ด้ำน Cloud/Network / Web Hosting 

Datapro Computer 
Systems Co., Ltd. (DCS) 

คุณมีนำ รัตนำกร 02-684-8484 0XXXXXXX Meena.r@dcs.premier.co.th ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center 

บริษัท แทนเจอรีน จ ำกัด คุณภูมิภัทร 02-285-5511 0XXXXXXX poomipat.c@tangerine.co.th Viirtual Server สภำกำชำดไทย 
บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จ ำกัด 
มหำชน 

Helpdesk  02-275-9400    0XXXXXXX helpdesk@ait.co.th Network สภำกำชำดไทย  

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ำกัด NOC 02-678-0978 0XXXXXXX pongsak.ji@cdg.co.th ระบบกำรเงินสภำกำชำดไทย 
กรมกำรปกครอง  นำยเกียรติชัย ชุ่มมงคล   

นำงบุญยิ่ง ชั่งสัจจำ 
02-791-7524 - 25 
02-791-7524 - 25 

0XXXXXXX kaettichai@gmail.com 
boonying_ch@hotmail.com 

ระบบตรวจสอบทะเบยีนรำษฎร์ 

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ำกัด นำยกิตติศักดิ์ พันธ์ไชย 02-554-9700 0XXXXXXX kittisak@execlink.co.th ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ
จัดเก็บเอกสำร 

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  

 02-612-6000 0XXXXXXX 
 

contact@dga.or.th 
 

 

สนับสนนุทำงเทคโนโลยี / ด้ำน ICT 
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ชื่อหน่วยงาน รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ E-Mail หมายเหตุ 
ส ำนักงำนพฒันำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) 

 02-644-8150-54 0XXXXXXX info@nstda.or.th สนับสนนุทำงเทคโนโลยี / ด้ำน ICT 

ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์

 02-123-1234 0XXXXXXX info@etda.or.th ด้ำน Data Privacy / CyberSecurity 
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รายช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ประสานงานภายในสภากาชาดไทย) 

ชื่อหน่วยงาน รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ที่ท างาน E-Mail 
ส ำนักงำนกลำง นำยกษิดิ์เดช สุโสะ 02-256-4023 ต่อ 

4020-1 
- 

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์ 1. หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
2. นำยพำนิช แสงประสำน 

02-256-4000 
- 

โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี 
ณ ศรีรำชำ 

นำยธนนัฏฐ์ เกษำประสทิธิ ์
 

03-832-0200  
- 

สถำนเสำวภำ นำยเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชำนนท ์ 02-252-0161-4 ต่อ 
180 

thalengsak.s@redcross.or.th 

ส ำนักงำนยวุกำชำด นำยนพวงศ์ เมฆนิล 02-256-4000 ต่อ 
3416 -7 

noppawong.m@redcross.or.th 

ส ำนักงำนอำสำกำชำด นำงสำยทอง ศรีภิญโญ 02-251-0582 saithong.s@redcross.or.th 
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 1. หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและผู้

บริจำคโลหิต 
2. นำยโชคชัย ชุ่มใจ 

02-251-3111 ต่อ 
1831 

-  

ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำ 
นำมัยพิทักษ ์

นำงเยำวลักษณ์ ยอดโสภำ 02-251-7853-6 ต่อ 
2208 

yaowaluk.y@redcross.or.th 

ส ำนักงำนจดัหำรำยได้ นำงสำวรัตรดำวรรณ รุธิร
วัฒน ์

02-256-4029 
- 

สถำบนักำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย 

นำยวโิชค มณีสงค ์ 02-256-4091 wichocke.m@stin.ac.th 

ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟ ู นำยนรินทร์ ศรีครไทย 02-389-0854 narin.s@redcross.or.th 
ส ำนักงำนกำรคลัง นำงสำวลัดดำวลัย์ อุดหนุน 02-256-4000 laddawan.u@redcross.or.th 
ศูนย์ดวงตำ นำยประยูร เหลืองจุฑำกรณ ์ 02-2564040 - 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์ นำยจักรพล นิดฉำย 02-256-6711 ต่อ 

619 
jakkapon@trcarc.org 

มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำด
ไทย 

นำงสำวพรทิพย์ โชติกุล 02-254-2200 
- 
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ชื่อหน่วยงาน รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ที่ท างาน E-Mail 
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล นำยเทิดศักดิ์ ลัดกรูด 02-256-4053 ต่อ 

4054 
tersak.l@redcross.or.th 

ส ำนักงำนบริหำร นำยมนัสวี พลเมืองดี 02-256-4023 manassawee.p@redcross.or.th 
ส ำนักวิเทศสัมพนัธ ์ ม.ล.พิชญำ  สวัสดิวัตน ์ 02-256-4037-8 pitchaya.s@redcross.or.th 
ส ำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองคก์ร นำงสำววิมลกำนต์ พึ่งเดช 02-256-4032 wimonkan@redcross.or.th 
ส ำนักนโยบำยยทุธศำสตร์และ
งบประมำณ 

ดร.วิปัศย์กร คล้ำยเกตุ 
 

02-251-7859 
- 

ส ำนักงำนโภชนำกำร สวนจิตรลดำ นำยถนอม ขำวข ำ 02-281-7890 thanom.k@redcross.or.th 
ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ นำงสำวอนุศรำ ทัดเทศ 02-256-4045 ต่อ 

2509 
anusara.t@redcross.or.th 

ส ำนักงำนจดักำรทรัพย์สนิ นำงสำวเพ็ญโภคัย ปัญญชิต 02-256-4078 ถึง 80 sunatcha.p@redcross.or.th 
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและ
สุขภำพอนำมัย 

นำงจนัจิรำ สุขพงษ ์ 02-256-4041 ถึง 2 
- 

ส ำนักงำนตรวจสอบ นำงสำวศิริวรรณ สุขไพเรำะ 02-256-4690 siriwan.s@redcross.or.th 
ส ำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ นำยจิรุฬ อรัณยกำนนท ์ 02-251-7853 ถึง 6 jirune.a@redcross.or.th 
ส ำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด นำยนพพล ชูเจริญบด ี 02-256-4043 noppol.c@redcross.or.th 
ส ำนักบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน 

นำงสำวมุทติำ โฉมฉำย 02-256-4032 mutita.c@redcross.or.th 

ส ำนักกฎหมำย นำงสำวอำภำพร จ ำปำเงนิ 02-256-4086 - 
 
ด้ำนอัคคีภัย/ดูแลอำคำร
เทิดพระเกียรติ(เจริญ สุวฺฒโน) 

นำยสทิธิศักดิ์ เพชรด้วง
ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ 

02-251-7853 
- 

9. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเมื่อเกิดสภำวะวิกฤต ซึ่ง

พิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดงันี ้

9.1 อาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง คือ 

1. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรเฉลมิบูรณนนท์ ชัน้ 4 

2. สถำนที่อ่ืน ๆ ของสภำกำชำดไทย  

3. สถำนที่ท ำงำนภำยนอกสภำกำชำดไทย คือ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซอยรัชดำ 33 

4. ปฏิบัติงำนทีบ่้ำนเปน็กำรชั่วครำว  
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9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ  

1. จัดเตรียมจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรองใช้งำน (Desktop / Laptop)   

2. อินเทอร์เน็ต (Internet) 

3. จัดเตรียมจัดหำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเปน็ต้องใช้งำน ทัง้สิ้นเปลือง และ อ่ืน ๆ ให้เพียงพอตำมควำม

เหมำะสม 

9.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ คือ  

1. ข้อมูลส ำคัญจัดเก็บส ำรองไว้ที่ DR-Site (Disaster Recovery Site) ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ บน 

Cloud ที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เช่ำพื้นที่ใช้บริกำรอยู่ เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) หรือ INET  

2. เครื่อง Server เคลื่อนย้ำยไปยังที่ปลอดภัย หรือ พื้นที่ปฏิบัติงำนส ำรอง ในกรณีที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรและ

สำมำรถท ำได้  

3. อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของทั้งสภำกำชำดไทย  

4. ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย  

5. ข้อมูลแผนงำน งบประมำณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสภำกำชำดไทย 

9.4 บุคลากรหลัก  

ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรส ำรองดังข้ำงต้น หรือ ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรภำยนอกหำกไม่เพียงพอหรือขำดแคลน 

9.5 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ / ผูม้ีส่วนได้เสีย  

1. ระบบ Internet หำก Link หลกัล่ม สำมำรถใช้ Link คู่ขนำนหรือ Link ส ำรองแทนได้  

2. ประสำนงำนผู้ให้บริกำรทั้งรำยปัจจุบนัและ/หรือรำยใหม่เพื่อรองรับกำรให้บริกำรแทนภำยใน SLA ที่

ก ำหนดไว้ เชน่ ภำยในไม่เกิน 1-4 ชั่วโมง  

3. ใช้ระบบ Internet แบบพกพำ เพื่อใช้งำนชั่วครำวกรณีที่จ ำเป็น  

4. ประสำนงำนติดต่อสื่อสำรผู้เก่ียวข้องผ่ำนทำงระบบ Internet 

10. การทดสอบแผนความต่อเนื่อง (Testing the Plan) 

10.1 มีกำรทดสอบแผนบริหำรควำมต่อเนื่องฯ บำงสว่นหรือทั้งหมดเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนมี

กำรเตรียมตัวและมีควำมสำมำรถในกำรกู้คืนธุรกิจส ำคัญภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

10.2 ควรทดสอบแผนบริหำรควำมต่อเนื่องฯ โดยกำรสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation Exercises) เป็น

ประจ ำทุกปี โดยต้องมีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถำนกำรณ์จ ำลอง เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรทดสอบควำมสูญเสีย/เสียหำย

ของปัจจัยหลักที่เก่ียวข้องทุกๆ 1 ปี 
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10.3 ข้อบกพร่องใด ๆ (GAP) ที่เกิดจำกกำรทดสอบแผนฯ จะต้องมีกำรติดตำมให้เสร็จสิ้นภำยใน 3 เดือน 

นับตั้งแต่วนัที่ทดสอบ ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรติดตำมได้ตำมเวลำที่ก ำหนดให้หัวหน้ำทีมบริหำรและผู้ประสำนงำนควำม

ต่อเนื่องได้แจ้งผู้บริหำรระดบัสูงเพื่อพิจำรณำแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ ให้หมดไปโดยเร็ว 

11. การดูแลปรับปรุงแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Maintenance of the plan) 

ก ำหนดให้ต้องมีกำรปรับปรุงแผนฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกปีหรือทุกครั้ง หลักกำรทดสอบหรือภำยใน 3 เดือน ในกรณีที่มี

กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ เช่น รำยชื่อผู้ที่จะต้องได้รับกำรแจ้งเหตุ (Staff Recall List) ควรมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ทุกๆ ไตรมำส กำรลดควำมซับซ้อนของขั้นตอนต่ำง ๆ และส่งส ำเนำให้กับเลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ เพื่อให้ทรำบกำร

เปลี่ยนแปลงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทีม กำรปฏิบัติหน้ำที่และขั้นตอนปฏิบัติต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับแผนฯ ฐำนข้อมูล 

บัญชีรำยกำร/รำยชื่อ และคู่มือปฏิบัติงำนทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฯ หรือต้องมีกำรอ้ำงอิงไว้ในแผนฯ ต้อง

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

12. การด าเนินการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) 

12.1 ปฏิบัติกำรโดยทันที เคลื่อนย้ำยบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินควำมเสียหำยหรือผลกระทบ

วัตถุประสงค์ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรเมื่อเกิดเหตุกำรฉุกเฉิน กำรลดควำมสูญเสีย/เสียหำยที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สินและ

กำรด ำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด 

12.2 จัดท ำแผนปฏบิัติกำรด ำเนนิกำรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Action Plan : ERAP) ระดับ

หน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแผนนี้จะก ำหนดกรอบกำรท ำงำนเพื่อให้มีกำร

ด ำเนินกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินอย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอนในระดับผูบ้ริหำร (Management Level) เพื่อใช้ในกรณีที่เกิด

วิกฤตส ำคัญที่ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหยุดชะงัก 

12.3 เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติกำรในกำรด ำเนินกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ส ำคัญของหน่วยงำนนอกเหนือจำกหัวหน้ำ

ทมีบริหำรควำมต่อเนื่อง มีดังนี้  

1. ผู้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย (Fire warden) 

ผู้รับผิดชอบหลักด้ำนอัคคีภัย มีบทบำทหนำ้ที่เพื่อให้มั่นใจว่ำไดเ้คลื่อนย้ำยบุคลำกรออกจำกสถำนที่เกิด

เหตุตำมขั้นตอนปฏิบัติกำร และต้องรำยงำนผลกำรเคลื่อนย้ำยบคุลำกรให้ผู้ดูแลควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ (Building 

Safety Manager) และให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดตำมบุคลำกรที่หำยไปหรือไม่ได้รำยงำนตัว 

2. หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร (Building Manager) / ผูดู้แลประจ าชัน้อาคาร (Floor Manager)  

หัวหน้ำผู้ดูแลอำคำรและผู้ดูแลประจ ำชั้นอำคำร มีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดกำรและประสำนงำน ณ 

สถำนที่เกิดเหตุ ทันทีที่เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่คุกคำมชีวิตและควำมปลอดภัยของบุคลำกร รวมถึงทรัพย์สินของศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำกำชำดไทย 



แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำกำชำดไทย                 หน้ำท่ี 14 
 

13. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis) สำมำรถจ ำแนกกระบวนกำรท ำงำนที่กลุ่มงำน/ฝำ่ย

ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

กระบวนการหลัก ระดับความเร่งด่วน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
1 

ชั่วโมง 
4 

ชั่วโมง 
8 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

3  
วัน 

1
สัปดาห ์

2
สัปดาห ์

ระบบ VPN 
Virtual Private 
Network 

สูง        

กำรให้บริกำร 
Internet  

สูง        

กำรให้บริกำร 
Intranet 

สูง        

กำรบริกำรด้ำน
กำรจัดหำ/ซ่อม
บ ำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ปำนกลำง        

กำรบริกำรด้ำน
สำรสนเทศ 

ปำนกลำง        

กำรให้บริกำร 
VM(Virtual 
Machine) 

ปำนกลำง        

 

 ส ำหรบักระบวนงำนอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้วอำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถ

ชะลอกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย ประเมินควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้หำกมี

ควำมจ ำเป็น ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก 

14. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญในการบริหารความต่อเนื่อง 

14.1 พื้นที่หลักและพื้นที่ส ารอง 

1. พื้นที่ท างานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสงัวร (เจริญ สุวฑฒฺโน) ชั้น 10 มีพื้นที่ 350 ตำรำงเมตร และ

มีห้อง Data Center  
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 อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสงัวร (เจริญ สุวฑฒฺโน) พื้นที่รำว 80 ตำรำงเมตร ห้อง Data 

Center 

2. พื้นที่ท างานส ารอง 

 อำคำรเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (พื้นที่ขนำด 

100 ตำรำงเมตร)  

หมายเหตุ : พื้นที่ส ำหรับปฏิบัติงำนที่บ้ำน หมำยถึง พื้นที่ปฏิบัติงำนในที่พักอำศัย 1 แห่ง โดยในช่วงแรกหลังเกิด

เหตุกำรณ์วิกฤต ให้เจ้ำหน้ำที่ที่พักอำศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันไปร่วมปฏิบัติงำนร่วมกัน ณ ที่พักอำศัยของเจ้ำหน้ำที่ที่

พร้อมส ำหรับใช้เป็นพื้นที่ในกำรปฏิบัติงำน 

14.2 ความต้องการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น   

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop Laptop เครื่องอ่ำน Smart Card ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 

อุปกรณ์เครือข่ำยที่ส ำคัญ อุปกรณ์ด้ำนพัสดุ เครื่องอ่ำน Bar Code เครื่องพิมพ์ Bar Code เครื่องพิมพ์ Printer 

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐำน FAX Scanner เครื่องถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ พร้อมระบุที่มำของกำรจัดหำเครื่องและ

จ ำนวนเครื่องและวัสดุต่ำง ๆ  

15. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใชด้ าเนนิการ 

 เนื่องจำกระบบบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ รองรับระบบและ

ข้อมูลของหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทยในลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงำนจึงใช้ข้อมูลสำรสนเทศโดยกำร

เชื่อมโยงระบบของหน่วยงำนกับหน่วยงำนกลำงผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและเครือข่ำยภำยในสภำกำชำดไทย ดังนั้นหำก

ระบบมีปัญหำ ต้องรอให้หน่วยงำนที่ศูนย์กลำงกู้คืนระบบก่อน หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ จึงจะสำมำรถใช้งำนระบบได้ต่อไป  

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีควำมจ ำเป็นส ำคัญที่จะต้องดูแลระบบสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่ำยให้พร้อมรองรับควำมต่อเนื่องในกำรใช้งำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 
ชั่วโมง 

4 
ชั่วโมง 

8 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

3 
วัน 

7 
วัน 

15 
วัน 

Internet Link 
2 Link และ Backup Link 

Data Center/ UniNet / 
3BB 

 
    

  

DNS Data Center/ DR Site        
Firewall Data Center/ DR Site        
IPS/IDS Data Center        
Core Switch Data Center/ DR Site        
ระบบ AD (Active Directory) Data Center/ DR Site        
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ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 
ชั่วโมง 

4 
ชั่วโมง 

8 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

3 
วัน 

7 
วัน 

15 
วัน 

ระบบ VM (Virtual Machine) (GIS, 
VTRIS, HRMi, DMIS, CMIS, Meeting, 
Chapter, EDOC, MSSQL 
Centralize, HR App, FMIS Log, 
eservice Dopa 

Data Center/ DR Site 

       

ระบบ Cloud (FMIS, IAIS, ODCS, 
Web Hosting, Media) 

INET Cloud 
       

E-Mail/ Intranet Microsoft Cloud        
Physical Server (AMIS, EyeBank) Data Center        
ระบบ VPN Virtual Private Network  Data Center/ DR 

Site(KU)  
       

ระบบห้อง Data Center, AirInRow 
ระบบไฟฟ้ำ กำรส ำรองไฟฟ้ำ 
Generator ที่เก่ียวข้องระบบ  

Data Center 
       

Branch Network  
รพ.สมเด็จฯ ศูนย์ผลิตเวชภัณฑ์
พลำสมำฯ ภำคบริกำรโลหิตฯ13 แห่ง 
สถำนีกำชำดฯ 13 แห่ง สวำงคนิวำส 
ศูนย์รำชกำรุณยฯ์ เหล่ำกำชำดจังหวัด 
6 แห่ง ส ำนักงำนโภชนำกำรสวน
จิตรลดำฯ   

Data Center 

       

Wi-Fi สภำกำชำดไทย Data Center         
CCTV  Data Center        
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16. จ านวนบุคลากรหลักที่จ าเป็น  

ประเภททรัพยากร 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 
ชั่วโมง 

4 
ชั่วโมง 

8 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

3 
วัน 

7 
วัน 

15 
วัน 

กลุ่มอ ำนวยกำรและประสำนงำน 1 1 1 2 2 2 2 
กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ 1 2 2 5 5 5 5 
กลุ่มงำนพฒัำนำระบบสำรสนเทศ 1 2 2 4 4 4 4 
กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย 2 2 2 6 6 6 6 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 1 2 2 4 4 4 4 

รวม 5 9 9 20 20 20 20 

หมายเหตุ : ให้จัดหำอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเทอร์เน็ตแบบพกพำ (Air Card) ของผู้ให้บริกำร

โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของศูนย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำน

อินเทอร์เน็ตในกรณีที่ระบบเครือข่ำยหลักและส ำรองไม่สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

17. กระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉิน Call Tree 

กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำน

บริหำรควำมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับผังรำยชื่อทำงโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรขั้นตอนในกำรติดต่อ

พนักงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือภำวะวิกฤตของหน่วยงำน 

จุดเริ่มต้นของกระบวนกำร Call Tree จะเริ่มจำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งผู้ประสำนงำนคณะบริหำร

ควำมต่อเนื่อง โดยผู้ประสำนงำนฯ จะแจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

จำกนั้นหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องจะด ำเนินกำรติดต่อและแจ้งไปยังทีมงำนของตน ตลอดจนบุคลำกรภำยใต้

กำรบังคับบัญชำตำมสำยงำนบังคับบัญชำ เพื่อรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องของ

หน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบตำมรำยชื่อและช่องทำงติดต่อสื่อสำร ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 8 ประกอบด้วย หัวหน้ำคณะ

บริหำรควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องและผู้ประสำนงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

 กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อหัวหน้ำทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลำกรส ำรอง โดยพิจำรณำดังนี้ 

1. ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในเวลำท ำกำร ให้ด ำเนินกำรติดต่อบุคลำกรหลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์โทรศัพท์ของ

หน่วยงำนเป็นช่องทำงแรก 

2. ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดข้ึนนอกเวลำท ำกำรหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับผลกระทบ ให้ด ำเนินกำรติดต่อบุคลำกร

หลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทำงแรก 
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3. ถ้ำสำมำรถติดต่อบุคลำกรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลำกรหลักของหน่วยงำนทรำบ ดังต่อไปนี้ 

3.1 สรุปสถำนกำรณ์ของเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

3.2 เวลำและสถำนที่ส ำหรับกำรนัดประชมุเร่งด่วนของหน่วยงำน ส ำหรับผู้บริหำรของหน่วยงำนและทีมงำน

บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

รูปภำพแผนผังโครงสร้ำง Call Tree ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อบริหำรควำมต่อเนื่องต่อไป เช่น สถำนที่รวมพลในกรณีที่มีกำรย้ำยสถำนที่

ท ำกำร 
 

18. กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 

ภำยหลังจำกได้รับกำรตอบรับจำกบุคลำกรหลักครบถ้วนตำมผังกำรติดต่อ (Call Tree) หัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้ำที่

โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่อง รวมทั้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดในหน่วยงำน 

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องมีหน้ำที่ในกำรปรับปรุงข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้

กระบวนกำรติดต่อพนักงำนภำยในหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่องและส ำเร็จลุล่วงในระยะเวลำที่คำดหวังใน

กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและมีกำรประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 



แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำกำชำดไทย                 หน้ำท่ี 19 
 

19. Checklist ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ระยะสั้น ระยะกลาง 

ในกำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของกลุ่มงำนและฝ่ำยของศูนย์ฯ IT ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองรวมทั้ง
บุคลำกรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติที่หน่วยงำนก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

19.1 วันที่ 1 (ภำยใน 24 ชั่วโมง: รวมทั้งรำยงำนสรุปที่ได้ด ำเนินกำรไปตำม SLA 1 - 4 ชั่วโมง) 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตำม
กระบวนกำร Call Tree 
ภำยหลังได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
ศูนย์เทคโนฯ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำย 

□ 

 

2. จัดประชุม ทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ควำมเสียหำย ผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน กำรให้บริกำร และ
ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง 
2.1 ทบทวนกระบวนงำนที่มี
ควำมเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงหำกไม่ได้ด ำเนินกำร 
เพื่อพิจำรณำสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนแบบ 
Manual (Manual Processing) 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

3. ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกร
ในแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำย ที่
ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย □ 

 

4. รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของศูนย์เทคโนฯ 
ทรำบ โดยครอบคลุมประเด็น
ดังนี้ 
4.1 จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกร
ที่ได้รับบำดเจ็บ / เสียชีวิต 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
4.2 ควำมเสียหำยและ
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
และกำรให้บริกำร 
4.3 ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ใน
กำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
4.4 กระบวนงำนที่มีควำม
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำง
สูงหำกไม่ด ำเนินกำรและ
จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติแบบ Manual 
5. สื่อสำร รำยงำนสถำนกำรณ์
แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนและฝ่ำย
ทรำบ ตำมเนื้อหำและข้อควำมที่
ได้รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบ
จำก คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

6. ประเมินและระบุกระบวนกำร
หลักและงำนเร่งด่วนที่จ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
ภำยใน 1-5 วัน 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

7. ประเมินศักยภำพและ
ควำมสำมำรถของศูนย์เทคโนฯ 
ในกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น 
ภำยใต้ข้อจ ำกัดและสภำวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำ
ทรัพยำกร 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

8. รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่
หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของศูนย์เทคโนฯ เพื่อ
ทรำบ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
9. ติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้
ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
9.1 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
9.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
9.4 บุคลำกรหลัก 
9.5 คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้
และรับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

10. ประเมินและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์และด ำเนินกำรให้
เกิดกำรใช้งำนระบบอย่ำง
ต่อเนื่องในสิ่งที่ส ำคัญจ ำเป็น
เร่งด่วน ในส่วนของงำนด้ำน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
(Internet / Network and 
Computer System) ที่ศูนย์ฯ 
IT ดูแลในปัจจุบัน 
10.1 รวมทั้งวิเครำะห์ ประเมิน 
และด ำเนินกำรในส่วนที่ต้องกู้
คืนระบบตำมแผนกำรกู้คืน
ระบบ (DRP: Disaster 
Recovery Plan) 

หัวหน้ำกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยและทีมงำน / หัวหน้ำกลุ่มงำน
พัฒนำระบบสำรสนเทศและทีมงำน 
รวมทั้งทีมงำนที่เกี่ยวข้อง 

□ 

 

11. พิจำรณำด ำเนินกำรหรือ
ปฏิบัติงำนแบบ Manual 
เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่
ด ำเนินกำรจะส่งผลกระทบอย่ำง

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
สูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับกำรอนุมัติ 
12. ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ 
ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้และรับ
บริกำรเร่งด่วน เพื่อแจ้ง
สถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่อง
ตำมควำมเห็นของคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของศูนย์เทคโนฯ  

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

13. บันทึก (Log Book) และ
ทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำงๆ 
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนและฝ่ำย ต้อง
ด ำเนินกำร (พร้อมระบุ
รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำรและ
เวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

14. แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรส ำหรบั
วันถัดไป ให้กับบุคลำกรหลักใน
กลุ่มงำนและฝ่ำย เพื่อรับทรำบ
และด ำเนินกำร อำทิ แจ้งวัน 
เวลำและสถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรอง 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

15. รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่
หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของศูนย์เทคโนฯ อย่ำง
สม่ ำเสมอหรือตำมที่ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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19.2 วันที่ 2 ถึงวันที่ 7 (รวมรำยงำนสรุปที่ได้ด ำเนินกำรไปตำม SLA 1 - 4 ชั่วโมงของวันที่ 2 - 7) 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
1. ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้
คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็น
และระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำร
กอบกู้คืน 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำย 

□ 

 

2. ตรวจสอบประเมิน ควำมพร้อม
และข้อจ ำกัดในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่ 
2.1 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
2.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
2.4 บุคลำกรหลัก 
2.5 คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้และ
รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

3. รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของศูนย์เทคโนฯ  
ถึงควำมพร้อม ข้อจ ำกัด และ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

4. ประสำนงำนและด ำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้
ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่ 
4.1 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
4.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
4.4 บุคลำกรหลัก 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
4.5 คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้และ
รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. ติดตำมสถำนะ / ประเมินและ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
ด ำเนินกำรให้เกิดกำรใช้งำนระบบ
อย่ำงต่อเนื่องในสิ่งที่ส ำคัญ
จ ำเป็นเร่งด่วน ในส่วนของงำน
ด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย (Internet / Network 
and Computer System) ที่
ศูนย์เทคโนฯ ดูแลในปัจจุบัน 
5.1 รวมทั้งวิ เครำะห์ ประเมิน 
และด ำเนินกำรในส่วนที่ต้องกู้คืน
ระบบตำมแผนกำรกู้คืนระบบ 
(DRP: Disaster Recovery Plan) 
(ถ้ำมี) 

หัวหน้ำกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยและทีมงำน / หัวหน้ำกลุ่ม
งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและทีมงำน 
รวมทั้งทีมงำนที่เกี่ยวข้อง 

□ 

 

6. ด ำเนินกำรกอบกู้และจัดหำ
ข้ อมู ลและรำยงำนต่ ำง ๆ ที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำน
และให้บริกำร ตำมตำรำงใน
หัวข้อที่15 ควำมต้องกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้ อ มู ล ที่ ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศต้องใช้ด ำเนินกำร 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

7. ด ำเนินกำรและให้บริ กำร 
ภำยใต้ทรัพยำกรที่ จัดหำเพื่ อ
บริหำรควำมต่อเนื่อง 
7.1 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
7.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
7.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
7.4 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้และรับ
บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำง
ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องกับคู่
ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้และรับ
บริกำร 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

9.  บั นทึ ก  (Log Book)  และ
ทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
กลุ่มงำนและฝ่ำย (พร้อมระบุ
รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำรและ
เวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ) 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

9. แจ้ งสรุปสถำนกำรณ์ และ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
ส ำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกร
ในกลุ่มงำนและฝ่ำย 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

10. รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน ตำมเวลำที่ ได้
ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

19.3 วันที่ 8 ถึงวันที่ 15 ในช่วงการตอบสนอง (รวมรำยงำนสรุปที่ได้ด ำเนินกำรไปตำม SLA 1-4 ชั่วโมงของวันที่ 8 ถึง
วันที่ 15  ในช่วงกำรตอบสนอง)  

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
1. ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบ
กู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็น
และระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำร
กอบกู้คืน 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำย 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
2. ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้อง
ใ ช้  เ พื่ อ ด ำ เ นิ น ง ำ น แ ล ะ
ให้บริกำรตำมปกติ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย □ 

 

3. รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
สถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของ
ทรัพยำกรที่ ได้รับผลกระทบ
และทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้
เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ 

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

4. ประสำนงำนและด ำเนินกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้
เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ  
4.1 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
4.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
4.4 บุคลำกรหลัก 
4.5 คู่ค้ำ/ผู้ที่ศูนย์เทคโนฯ ให้
และรับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. 6 ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ สั ญ ญ ำ 
งบประมำณ กำรเงิ นบัญชี  
บุคลำกร พัสดุ จัดซื้อจัดจ้ำง  

หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

5. ติดตำมสถำนะ / ประเมิน
และวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
ด ำเนินกำรให้เกิดกำรใช้งำน
ระบบอย่ำงต่อเนื่ องในสิ่ งที่
ส ำคัญจ ำเป็นเร่งด่วน ในส่วน
ของงำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์

หัวหน้ำกลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยและทีมงำน / หัวหน้ำ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและ
ทีมงำน รวมทั้งทีมงำนที่เกี่ยวข้อง 

□ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
และ เครื อข่ ำย  ( Internet / 
Network and Computer 
System) ที่ศูนย์เทคโนฯ ดูแล
ในปัจจุบัน 
5.1 รวมทั้งวิเครำะห์ ประเมิน 
และด ำเนินกำรในส่วนที่ต้องกู้
คืนระบบตำมแผนกำรกู้ คืน
ร ะ บ บ  ( DRP :  Disaster 
Recovery Plan) (ถ้ำมี) 
5.2 วิเครำะห์ ประเมิน ด้ำนกำร 
MA :  Maintenance ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครื อข่ ำย 
Internet /  Computer and 
Network System ร ว ม ทั้ ง
สัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

6. แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำร
เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ด้ ำ น
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำน
และให้บริกำรตำมปกติ ให้กับ
บุคลำกรในกลุ่มงำนและฝ่ำย
ของศูนย์เทคโนฯ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

7.  บั นทึ ก (Log Book)  และ
ทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำงๆ 
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนและฝ่ำย (พร้อม
ระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร
และเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ) 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 

 

8. รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่
หั วหน้ ำคณะบริ หำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน ตำม
เวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำย 

□ 
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19.4 ตารางก าหนดการทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง 

ล าดับ การทดสอบ (Exercises) ประเภทการทดสอบ 
ก าหนดวันเวลา
ในการทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

1 ควำมเสี ยหำยที่ เกิดกับสถำนที่
ท ำ งำน (รวมถึ ง เอกสำรข้ อมู ล
ส ำคัญ) 

1. แบบบันทึกกำรขอเข้ำใช้สถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว 
2. กำรทดสอบควำมพร้อมของสถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว 

กรกฎำคม 2564 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 

2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นต้องใช้ 

มีเอกสำรจ ำนวนทรัพยำกรที่ต้องใช้และ
วิธีกำรจัดหำให้ได้มำซึ่งวสัดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็น 

สิงหำคม 2564 
 

□ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 

3 ควำมสูญเสียบุคลำกรส ำคัญ มีเอกสำรรำยชื่อกำรติดต่อบุคลำกรหลัก
และบุคลำกรส ำรองของกระบวนงำนหลักที่
ส ำคัญ 

กรกฎำคม 2565 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 

4 ควำมขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ IT / Network /ข้อมูล
ส ำคัญ 

กำรทดสอบแผนรองรับกำรด ำเนินกำร
ปฏิบัติงำนต่อเนื่อง 

สิงหำคม 2565 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 

5 ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถให้บริกำรกับ
ศูนย์เทคโนฯ ได ้

คู่มือกำรทดสอบใช้งำนระบบส ำรองและ
กำร Link ระบบและข้อมูลตำ่งๆ 

กรกฎำคม 2566 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 
6 กรณีที่ศูนย์เทคโนฯ ไม่สำมำรถ

ให้บริกำรบำงอย่ำงได ้
คู่มือกำรกู้คืนระบบ (DRP) (ถ้ำมี) กรกฎำคม 2566 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 
7 สิ่งที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์วิกฤต 1. แผน BCP 

2. Call Tree 
3. รำยชื่อผู้ให้/รับบริกำรของศูนย์เทคโนฯ 
พร้อมช่องทำงติดต่อสื่อสำรของแต่ละ
หน่วยงำน 
4. เอกสำรยืนยันกำรอนุมัติให้ใช้อำคำร
สถำนทีป่ฏิบัตงิำนชั่วครำว 

สิงหำคม 2566 □ ผ่ำน 

□ ไม่ผ่ำน 
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20. แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

 ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยเกิดขึ้น สิ่งส ำคัญส ำหรับหน่วยงำนคือกำรสื่อสำรข้อควำมส ำคัญ (Key 

Messages) ให้ผู้บริกำร/ผู้ใช้บริกำรของตนทรำบอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรเหล่ำนั้น

ได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์และข้อชี้แนะพิเศษในกำรด ำเนินกำร จึงจ ำเป็นต้องมีแผนกำรสื่อสำรของหน่วยงำนเตรียมกำรไว้

ล่วงหน้ำ 

 แผนกำรสื่อสำรของหน่วยงำนควรประกอบด้วย แผนกำรสื่อสำรที่จะด ำเนินกำรและข้อควำมที่มีกำรร่ำงไว้

ล่วงหน้ำ รวมถึงค ำถำมที่พบบ่อย ภำยใต้สถำนกำรณ์เหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่แตกต่ำงกัน  ดังนั้น เมื่อมีกำรประกำศใช้

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management :BCP) ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. เจ้ำหน้ำที่ที่ประจ ำอยู่ที่สถำนที่ท ำงำนหลัก (Primary Site) จะต้องน ำป้ำยประกำศติดไว้ใกล้สถำนที่ท ำกำรเดิม 

เพื่อให้ผู้มำติดต่อรับทรำบถึงที่ท ำกำรชั่วครำว 
 

ตัวอย่างเนื้อความของป้ายประกาศ 

จำกวันที่ .................. ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ สภำกำชำดไทย ได้ย้ำยที่ท ำกำรเป็นกำรชั่วครำวไปที่  

เลขที่ ............... อำคำร .................................... ถนน ........................ หมำยเลขโทรศัพท์ ................. 

หมำยเลขโทรสำร ..................................... 
 

2. ผู้ประสำนงำน BCP น ำแบบฟอร์มหนังสือขออนุญำตเข้ำปฏิบัติงำน ณ อำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว 

(ที่ได้จัดท ำและเก็บไว้) มำกรอกด้วยลำยมือ และลงลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยเพื่อด ำเนินกำรน ำไปยังอำคำร

สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว (เนื่องด้วยเวลำเกิดเหตุอำจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญำตเข้ำ

ปฏิบัติงำนจึงควรจัดท ำไว้ล่วงหน้ำ และจัดเก็บ 1 ชุดที่บ้ำนของผู้ประสำนงำน BCP กรณีเหตุกำรณ์เกิดหลังเวลำ

ท ำกำร) 

3. เมื่อไปถึงอำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว น ำแบบฟอร์มจดหมำยและแจ้งหน่วยงำนส่วนกลำงกำรสั่งย้ำย

สถำนที่ปฏิบัติงำน จัดส่งโทรสำรให้กับหน่วยงำนส่วนกลำงเพื่อแจ้งแก่หน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย 

4. ผู้ประสำนงำน BCP จัดท ำหนังสือติดต่อคู่ค้ำ หน่วยงำนที่ศูนย์เทคโนฯ ให้/รับบริกำรให้ทรำบกำรเปลี่ยนแปลง

สถำนที่ปฏิบัติงำน หำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองโทรสสำรยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ ระหว่ำงนั้นอำจจะแจ้งทำง

โทรศัพท์ก่อน 

5. ณ อำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองชั่วครำว ผู้ประสำนงำน BCP จัดท ำประกำศแจ้งให้ทรำบว่ำ มีบริกำรใดบ้ำงที่

ยังให้บริกำรอยู่และระบบใดใช้กำรได้ ระบบใดยังใช้กำรไม่ได้ อำจมีควำมล่ำช้ำหรือต้องรอคอยเป็นเวลำเท่ำไหร่ 

6. จัดให้มีกำรตอบรับโทรศัพท์แจ้งกำรย้ำยสถำนที่และบริกำร ที่ยังให้บริกำรอยู่หรือบริกำรใดสำมำรถใช้ได้ ณ 

สถำนที่ใดทดแทนได้ 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานเพือ่ด าเนินงานจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง  

(Business Continuity Management :BCP) ของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการขอใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบการประชุม แจ้งรำยละเอียด หัวข้อกำรประชุม วันท่ี เวลำเริ่มต้น

และสิ้นสุดของกำรประชุม ผู้รับผิดชอบกำรประชุม และจ ำนวนผู้เข้ำร่วม

ประชุม น้ัน ผ่ำนทำงอีเมล์ onlinemeetings@redcros.or.th  โดยใช้ 

โปรแกรม Microsoft Teams หรือ Zoom Cloud Meetings 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้ำงห้องประชุมในโปรแกรม Zoom 

Cloud Meetings หรือ Microsoft Teams โดยตั้งชื่อหัวข้อตรงตำมหัวข้อกำร

ประชุม และรำยละเอียด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบกลับผู้ขอใช้งำนประกอบด้วย ลิงค์

ส ำหรับกำรเข้ำห้องประชุม หมำยเลขส ำหรับเข้ำห้องประชุมและรหัสผ่ำนในกำร

เข้ำห้องประชุมเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกำรประชุม ส่งต่อให้ผู้ร่วมประชุมท่ำนอื่น 

บันทึกรำยละเอียดกำรใช้งำนห้องประชุมออนไลน์ ลงในแบบฟอร์มบันทึกกำร

ใช้งำน Zoom Cloud Meetings ท่ีวำงไว้ใน Microsoft Teams 

ถึงก ำหนดเวลำกำรประชุม เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเริ่มต้นเปิดห้อง

ประชุม พร้อมท้ังก ำหนดสิทธิ์ Host ส ำหรับกำรประชุมให้กับ ผู้รับผิดชอบกำร

ประชุม 

กรณีท่ีให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บันทึกกำรประชุม เมื่อจบ

กำรประชุมเรียบร้อยแล้วจะส่งลิงค์บันทึกกำรประชุม ผ่ำนทำงอีเมล์ 

onlinemeetings@redcros.or.th   
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ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการ Re-issue SSL Certifiaction 

 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ Generate Self Sign Certificate 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ส่ง Self Sign Certificate ให้เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศส่ง SSL Certificate ท่ี 

Re-issue จำกบริษัทแล้วให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อติดตั้งในเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ 

เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประสำนบริษัท 

Yours Connect ทำงอีเมลและส่ง  Self Sign Certificate 

ของเว็บไซต์เพ่ือ Re-issue 


