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หน้ำ 1 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

บทน ำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. ได้จัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำแผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องฯ โดยจัดท ำข้ึน เพ่ือให้ สศส. เตรียมควำมพร้อมองค์กร และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนอง
และปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์
โรคระบำด ดังเช่นที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้
หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง หำกไม่มีกระบวนกำรรองรับ
ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อ สศส. ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน 
กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดท ำแผน
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้ สศส. สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และ
ท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) กลับมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำร
ให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได ้ 

วัตถุประสงค ์(Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ 

สศส. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ เพ่ือด ำเนินกำรในสภำวะวิกฤต โดยมี 
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้ สศส. มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต และลดผลกระทบจำกกำร

หยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 
 เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
 เพ่ือให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นใน

ศักยภำพของ สศส. แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำร
ด ำเนินงำนต้องหยุดชะงัก 

สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำข้ึนภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้ 

 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำง  ๆ โดยระบบ
สำรสนเทศส ำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก 

 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง เจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดของ สศส. 
 



 
 

หน้ำ 2 

ขอบเขตของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส ำนักงำนของหน่วยงำน หรือภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้  

 เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 เหตุกำรณ์อุทกภัย 
 เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว 
 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล 
 เหตุกำรก่อกำรร้ำย 
 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับเป็นวงกว้ำง 
 เหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเนื่อง 
 เหตุกำรณ์ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั ้น เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีควำมต่อเนื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ จะพิจำรณำจำก
ผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้
บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำว ซึ่งรวมทั้งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่
สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรของหน่วยงำนด้วย 

2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมำยถึง 
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมปกติ 

4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  

5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำ
ให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้  

 
 

 



 
 

หน้ำ 3 

 

สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์  

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/ 
สถำนที่

ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ และกำร

จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร
หลัก 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุกำรณ์อัคคีภัย      
2 เหตุกำรณ์อุทกภัย      
3 เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว      
4 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล  - -   
5 เหตุกำรก่อกำรร้ำย  - -   
6 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับเป็นวงกว้ำง      
7 เหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเนื่อง  - -   
8 เหตุกำรณ์ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ - -    

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีท่ีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนสำมำรถรับผิดชอบและ
ด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 

ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของ
ตนเอง ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ 
ดังนี้ 

1) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องฯ 

2) คณะท ำงำนบริกำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย (ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง) มีหน้ำที่ใน
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจ อย่ำงต่อเนื่องฯ  
ของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน 

3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรติดต่อ และประสำนงำนภำยใน
หน่วยงำนของ สศส. ให้กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับส ำนัก/ฝ่ำย ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยในของ สศส. 
และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 



 
 

หน้ำ 4 

 
รำยชื่อทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ปรำกฏดังตำรำงที่ 1 ในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก  

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 
ผู้อ ำนวยกำร สศส. 

0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

นำยอินทพันธุ์ บัวเขียว 
รองผู้อ ำนวยกำร สศส. 

0x-xxxx-xxxx 

นำยอินทพันธุ์ บัวเขียว 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำองค์กร 

นำงสำวไพลิน เจียรกุล 
ผู้เชียวชำญด้ำนพัสดุ 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพุฒศรี สำมี 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเงินและบัญชี 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวศิริอร หริ่มปรำณี 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 

นำงสำววิไลพร แก้วอนันต์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและแผน 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวปริญดำ เชื้อกลำง 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและแผน 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวมนฑิณี ยงวิกุล 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักสื่อสำรและ
กำรตลำด 

นำงสำวกนกพร เกียรติศักดิ์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและแผน 

0x-xxxx-xxxx 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง สศส. 
(ผู้อ ำนวยกำร สศส. หัวหน้ำคณะฯ) 

รองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง สศส.  
(รองผู้อ ำนวยกำร สศส.) 

 

ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพัฒนำองค์กร) 

 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง  
ส ำนักบริหำรและพัฒนำ

องค์กร 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง 

ส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง 
ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง  
ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค ์

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง  

ส ำนักพัฒนำธรุกจิและ
นวัตกรรม 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง  

ส ำนักพัฒนำพืน้ที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง 
ส ำนักส่งเสรมิเศรษฐกจิ

สร้ำงสรรค์เชียงใหม ่

หัวหน้ำ 
คณะบริหำร 
ควำมต่อเนือ่ง  
ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำร 
ควำมต่อเนือ่ง  

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง 
ส ำนักส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ขอนแกน่ 

หัวหน้ำ 
คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง 
ส ำนักสือ่สำรและกำรตลำด 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยเลอชำติ ธรรมธีรเสถียร 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

นำงสำวดำรำรัตน์ เมฆเกรียงไกร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวผกำกรอง เพ่ิมชม 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยกวิน เทพปฏิพัธน์ 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักพัฒนำ
อุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค ์

นำยอิสรำ เปี่ยมพงษ์สำนต์ 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยพลภัทร ลีนุตพงษ์ 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักพัฒนำธุรกิจ
และนวัตกรรม 

นำยวริทธิ ตีรประเสริฐ 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำววรรษิดำ วัฒนำกุลชัย  
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยพิชิต วีรังคบุตร 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักพัฒนำพ้ืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

นำงสำวพันธิตรำ สินพิบูลย์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรควำมรู้ 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพิมพรรณ สังขกรณ์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรควำมรู้ 

0x-xxxx-xxxx 

นำยอินทพันธุ์ บัวเขียว 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เชียงใหม่ 

นำงสำวอ่ิมหทัย กันจินะ 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพิรพร เขียวเขิน 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยชุตยำเวศ สินธุพันธ์ 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ส ำนักส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ขอนแก่น 

นำงสำวจินตนำ ชูพรมวงษ์ 
นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยอภิวิชญ์ แสงอำทิตย์ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

0x-xxxx-xxxx 

นำยเลอชำติ ธรรมธีรเสถียร 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นำยอภิรัตน์ สุทันฐรัตน์ 
เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศอำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำยนิพิฐพล บุระสิทธิ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรัพยำกรกำยภำพอำวุโส 

0x-xxxx-xxxx 

นำงยุวรีย์ พงศำสนองกุล 0x-xxxx-xxxx หัวหน้ำคณะบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 
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ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) โดยใช้
เกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 
สูงมำก  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก  

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50  
 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง  
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 25-50  
 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงำน 

ปำนกลำง  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง  
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 10-25 
 ต้องมีกำรรักษำพยำบำล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับบำงหน่วยงำน 

ต่ ำ  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 5-10  
 ต้องมีกำรรักษำพยำบำล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับเจ้ำหน้ำที่ 

หมำยเหตุ : สำมำรถก ำหนดระดับผลกระทบได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ หรือ สูงมำก/
สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ/ไม่เป็นสำระส ำคัญ เป็นต้น 
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พบว่ำกระบวนกำรท ำงำนที่หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟ้ืนคืนสภำพ
ให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดปรำกฏดังตำรำงที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

กระบวนกำรหลัก 
ระดับผลกระทบ/

ควำมเร่งด่วน 
(สูงมำก/สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 
กระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ  

1. กำรให้บริกำรแหล่ง 
บ่มเพำะธุรกจิสร้ำงสรรค์ 
(กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
ขอนแก่น TCDC 
COMMONS Ideo Q 
จุฬำฯ-สำมย่ำน และ AIS 
D.C.) 

สูงมำก      

2. กำรให้บริกำรสมำชิกและ
บุคคลทั่วไปในช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) 

สูงมำก      

3. กำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรม
สร้ำงสรรคร์ำยสำขำ  
และองค์ควำมรู้พัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม 

สูง      

4. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำร 
ผ่ำนกำรอบรม/สัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร/กำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนธรุกิจ 

ปำนกลำง      

5. กำรด ำเนินกำรเพื่อกำร
พัฒนำย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์  

ปำนกลำง      

กระบวนกำรสนับสนุน 

1. กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

สูงมำก      

2. กำรบริหำรจัดกำรอำคำร
สถำนท่ีปฏิบัติงำน 

สูงมำก      
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กระบวนกำรหลัก 
ระดับผลกระทบ/

ควำมเร่งด่วน 
(สูงมำก/สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 
3. กำรบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล 
ปำนกลำง      

4. กำรเงิน กำรคลัง และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

ปำนกลำง      

5. งำนสำรบรรณ และกำร 
สั่งกำร 

สูง      

 
หมำยเหตุ : 1. ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ หมำยถึง ระยะเวลำภำยหลังจำกเกิดอุบัติกำรณ์ขึ้น  

ที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต้องกลับคืนสภำพเดิม กิจกรรมต้องกลับมำด ำเนินกำรได้ และ
ทรัพยำกรต้องได้รับกำรฟื้นฟู (มอก. 22301-2556) 

2. กำรก ำหนดช่วงของระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

ส ำหรับกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของส ำนัก/ฝ่ำยประเมินควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงำนหลัก 

กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) ดังตำรำงที่ 3 
ตำรำงที่ 3 กำรระบุพื้นท่ีกำรปฏิบัติงำนส ำรอง 

ทรัพยำกร สถำนที่/ที่มำ 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

พื้นที่ส ำหรับ
สถำนท่ีปฏิบัติงำน
ส ำรอง 

1. อำคำรส ำนักงำน ดังนี้ 
1.1 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์ กรุงเทพฯ 
1.2 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 

เชียงใหม ่
1.3 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 

ขอนแก่น 
1.4 TCDC COMMONS Ideo Q 

จุฬำ-สำมยำ่น และ AIS D.C. 

อย่ำงน้อย 
50 ตร .ม . 
 

อย่ำงน้อย
50 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
100 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
250 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
500 ตร.ม. 

2. เช่ำสถำนท่ีเอกชน  
(ตำมควำมเหมำะสม)  
กรณีที่มีแนวโนม้เกินกว่ำ 3 เดือน 

- - - - - 

ปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน - - -   

รวม อย่ำงน้อย 
50 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย
50 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
100 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
250 ตร.ม. 

อย่ำงน้อย 
500 ตร.ม. 
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2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตำรำงที่ 4 
ตำรำงที่ 4 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยำกร ที่มำ 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

1. คอมพิวเตอรส์ ำรอง 1.1 สศส. / เครื่องส ำรอง
ของหน่วยงำน 

1.2 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

1.3 ของบุคลำกร 
1.4 ผ่ำนกระบวนกำร

จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 15 เครื่อง 30 เครื่อง 150 เครื่อง 

2. เครื่องพิมพ์ 
(Printer)  

2.1 สศส. / เครื่องส ำรอง
ของหน่วยงำน 

2.2 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

2.3 ผำ่นกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 4 เครื่อง 

3. โทรศัพท์พร้อม
หมำยเลข/
โทรศัพท์มือถือ 

3.1 ของบุคลำกร 
3.2 ผ่ำนกระบวนกำร

จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - - - 15 เครื่อง / 

หมำยเลข 

4. โทรสำรพร้อม
หมำยเลข 

4.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

4.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - - - 1 เครื่อง 

5. เครื่องพิมพ์ 
มัลติฟังก์ช่ัน 

5.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

5.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - - - 4 เครื่อง 

6. อุปกรณ์ส ำรองข้อมูล 6.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

6.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

7. อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยไรส้ำย 

7.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

7.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 3 เครื่อง 
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ทรัพยำกร ที่มำ 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

8. อุปกรณ์ส ำนักงำน  8.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

8.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- -  
(พิจำรณำ
ตำมควำม
จ ำเป็น) 

 
(พิจำรณำ
ตำมควำม
จ ำเป็น) 

 
(พิจำรณำ 
ตำมควำม 
จ ำเป็น) 

9. รถยนต ์ 9.1 หน่วยงำนในสังกัด 
สศส.  

9.2 ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

- - 2 คัน 2 คัน 2 คัน 

10. วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/
ฆ่ำเช้ือโรค เช่น 
เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้ำกำกอนำมัย 
ถุงมือ แอลกอฮอล์ 
น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 

ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม  

- -  
(พิจำรณำ
ตำมควำม
จ ำเป็น) 

 
(พิจำรณำ
ตำมควำม
จ ำเป็น) 

 
(พิจำรณำ 
ตำมควำม 
จ ำเป็น) 

 

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตำรำงที่ 5 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 

ทรัพยำกร แหล่งข้อมลู/ท่ีมำ 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ระบบงำน 

1. ระบบอีเมล Google G-suite Server ที่ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

(Data Center)  

     

2. ระบบ Internet และระบบ Intranet ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

3. ระบบ Zip Event ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

4. ระบบกำรสมัครสมำชิก ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

     

5. ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศของหอ้งสมุดฯ ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

     

6. ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส ์ ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

7. ระบบโปรแกรมบริหำรงำนบุคคล ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 

     

8. ระบบบัญชีบ้ำนเชียง ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 

     

9. ระบบทะเบยีนทรัพยส์ิน ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 
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ทรัพยำกร แหล่งข้อมลู/ท่ีมำ 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

10. ระบบฐำนข้อมลูเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

     

ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

1. ระบบกำรให้บริกำรผู้ใช้ สมำชิก และ
ประชำชน เพื่อเข้ำถึงบริกำร 
ด้ำนองค์ควำมรู ้

ส ำนักพัฒนำองค์
ควำมรู้เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค ์

     

2. ระบบกำรให้บริกำรผู้ใช้ สมำชิก และ
ประชำชน เพื่อเข้ำถึงบริกำรดำ้นกำร
พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและกำรให้
ค ำปรึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจ 

ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

     

3. ระบบกำรให้บริกำรเผยแพร่เนื้อหำ 
ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรูผ้่ำนช่องทำง
ออนไลน์สูส่ำธำรณชน 

ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

     

4. Line@TCDC ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)  
ตำรำงที่ 6 กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลักท่ีจ ำเป็น 

ทรัพยำกร 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนท่ี 
ส ำนักงำน /สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง 

15 15 30 30 80 

(รำยละเอียดควำมต้องกำรด้ำนบคุลำกรตำมภำคผนวก ค) 

จ ำนวนบุคลำกรที่จ ำเป็นต้องปฏิบตัิงำนท่ีบ้ำน (ตำมที่ สศส. ก ำหนด) 

รวม 15 15 30 30 80 

 

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 
ตำรำงที่ 7 กำรระบุผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร 

ผู้ให้บริกำร 12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

1. ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ      

2. ผู้ให้บริกำรน้ ำประปำ      

3. ผู้ให้บริกำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

     

4. ผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน) 

     

รวม      
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อม  
เมื่อเกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 8 

ตำรำงที่ 8 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

อำคำร/ สถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

 ก ำหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ สศส. 
ที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม 

 ก ำหนดให้ปฏิบัติงำนที่บ้ำน ส ำหรับภำรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
หรือมีลักษณะที่สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้ 

 เหลื่อมเวลำกำรปฏิบัติงำน 
 เช่ำสถำนที่ของเอกชนเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรในรูปแบบ e-service 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ / กำรจัดหำ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ 

 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) และ
อุปกรณเ์ครือข่ำยไว้ พร้อมใช้ในสภำวะวิกฤต 

 กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำรองที่มีคุณลักษณะเหมำะสมกับ
กำรใช้ งำน หรือ อุปกรณ์ที่ ส ำมำรถเชื่ อมโยงผ่ ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 น ำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่
และผู้ปฏิบัติงำนมำใช้เป็นกำรชั่วครำว หำกมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่ำงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรอง ทั้งนี้  ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องฯ ของ สศส. 
ในกำรกู้คืน 

 จัดหำเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสำร (Scanner) และ
เครื่องโทรสำร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำย Network 

 จัดหำยำนพำหนะเ พ่ือใช้ ในกำร เดินทำง  โดยให้ส ำรอง
ยำนพำหนะไว้ที่สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองหรือสถำนที่ อ่ืนที่
เหมำะสม 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำ 
ติดตั้งเครื่องก ำเนิดส ำรองไฟฟ้ำ กำรท ำส ำรองข้อมูล และกำรกู้
คืนระบบ 

 

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

 ด ำเนินกำรเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ 
 ก ำหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่ส ำคัญส ำรองไว้ตำมที่ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศก ำหนด 
 เคลื่อนย้ำย Server ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย (ในกรณีที่สำมำรถ 

ท ำได้) 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 ปฏิบัติตำมแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ 
ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (IT Contingency Plan)  

 ให้บุคลำกรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคลำวด์ และส ำรองข้อมูล
ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของตนในอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เก็บข้อมูล เช่น handy drive, external harddisk เป็นต้น 

 เปิดระบบ VPN Work form Home    

 

บุคลำกรหลัก  ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรส ำรองทดแทนภำยในส ำนัก/ฝ่ำยเดียวกัน 
 จัดเตรียมพนักงำนขับรถยนต์เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับบุคคลและ

ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ 
 จัดเตรียมพนักงำนท ำควำมสะอำด และพนักงำนรักษำควำม

ปลอดภัย กรณีต้องไปปฏิบัติงำนสถำนที่ส ำรอง 

 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ประสำนงำนโดยใช้ระบบสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้นกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่น 
Website, Facebook, Instragram, e-mail, Line@ เ ป็ น ต้ น 
และเครือข่ำยสื่อสำรมวลชนต่ำง ๆ  

 วำงแผนกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรส ำคัญของรัฐบำล เพ่ือสนับสนุนในกำรแจ้งเหตุ/ส่งต่อ
ข้อมูลข่ำวสำรในภำวะวิกฤตของ สศส. ให้ภำครัฐและภำคเอกชน
รับทรำบ 

 ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 
โดยเน้นกำรสื่อสำรผ่ำนออนไลน์ 

 กำรใช้ไฟฟ้ำ สำมำรถใช้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแทนได้ โดยใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง ซึ่งมีกำรประสำนกับบริษัท/ร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ เพ่ือขอเช่ำ และจัดส่งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ มำใช้ 
ในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงประสำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง (โทร. 1130) 

 กำรใช้น้ ำประปำ สำมำรถประสำนงำนบริษัท/ร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำย
น้ ำเพ่ือให้จัดส่งน้ ำมำให้ในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงกำรประสำน 
กำรประปำนครหลวง (โทร. 1125) 

 จัดหำอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบ
พกพำ (Air card) ให้คู่ค้ำ เพ่ือเชื่อมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 

วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง) 

กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับ
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ ภำยหลังไดร้ับกำรแจ้งจำก
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- จัดประชุมทมีงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อประเมินควำม
เสียหำย ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำร และ
ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบรหิำรควำมต่อเนื่อง  

- ทบทวนกระบวนงำนท่ีมีควำมเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่ำงสูง (หำกไม่ด ำเนินกำร) ดังนัน้ จ ำเป็นต้องด ำเนินงำน
โดยปฏบิัติตำมระเบียบ/แนวทำงที่ สศส. ก ำหนด (ถ้ำมี) 
หรือปฏิบัตดิ้วยมือ (Manual Processing) 

เลขำนุกำรคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของ สศส. 

☐ 

- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในส ำนัก/ฝ่ำย ทีไ่ด้รับ
บำดเจ็บหรือเสยีชีวิต 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส.  
โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
- จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต 
- ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและ

กำรให้บริกำร 
- ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำง
สูง หำกไม่ด ำเนินกำร และจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในส ำนัก/ฝ่ำย 
ให้ทรำบ ตำมเนื้อหำและข้อควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลัก และงำนเร่งด่วนที่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 1-5 วันข้ำงหน้ำ 

คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส./
หัวหน้ำ/คณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/
ฝ่ำย  

☐ 

- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำนฯในกำร
ด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดและสภำวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

  



 
 

หน้ำ 15 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. ทรำบ พร้อมขออนุมัติกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมระเบียบ/แนวทำงที่ สศส. ก ำหนด (ถ้ำมี) หรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) ส ำหรับกระบวนงำน
ที่มีควำมเร่ งด่วนและส่ งผลกระทบอย่ำงสู งหำกไม่
ด ำเนินกำร 

คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. / 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงำน
ที่มีควำมสญัเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบสูง 

☐ 

- ติดต่อและประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง 
- วัสดุอุปกำรณ์ที่ส ำคัญ 
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
- บุคลำกรหลัก 
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย / 
คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 
ที่รับผิดชอบกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นตำมที่
ก ำหนดไว ้

☐ 

- พิจำรณำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual 
Processing) เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ด ำเนินกำรจะ
ส่งผลกระทบอย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ
กำรอนุมัติจำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 

หัวหน้ำ/คณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/
ฝ่ำย ที่รับผิดชอบงำน
เร่งด่วน 

☐ 

- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำหรับงำนเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ของ สศส.  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำยต้องด ำเนินกำร 
(พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร และเวลำ) อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ส ำหรับใน
วันถัดไป ให้กับบุคลำกรหลักในหน่วยงำนเพื่อรับทรำบและ
ด ำเนินกำร อำทิ แจ้งวัน เวลำ และสถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรอง 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริกำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. อย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. / 
หัวหน้ำ/คณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/
ฝ่ำย 

☐ 
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วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ไดร้ับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้
ในกำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ตรวจสอบควำมพร้อมและข้อจ ำกดัในกำรจัดหำทรัพยำกร
ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. 

☐ 

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 

☐ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ - ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ ☐ 

- บุคลำกรหลัก - ทุกส ำนัก/ฝำ่ย ☐ 

- ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คู่ค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำรที่ส ำคญั 

- ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะกรรมกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องของ 
สศส. เกีย่วกับควำมพร้อม ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะใน
กำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำยที่รับผดิชอบดูแล
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น 

☐ 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้อง
ใช้ในกำรบริหรควำมต่อเนื่อง ได้แก่  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส.  

☐ 

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 

☐ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ ☐ 

- บุคลำกรหลัก ทุกส ำนัก/ฝำ่ย ☐ 



 
 

หน้ำ 17 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

- ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำรที่ส ำคัญ 

- ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำรส ำคัญทีไ่ด้รับผลกระทบ 

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงำนตำ่ง ๆ 
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำยต้อง
ด ำเนินกำร (พร้อมระบรุำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร และ
เวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
ส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ส ำหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  

☐ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหนำ้คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. ตำมเวลำทีไ่ด้ก ำหนดไว ้

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ 
สศส. / หัวหน้ำคณะบรหิำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 
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วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์) 
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ

ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 
สถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ 
สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ประสำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้
เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 

☐ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ - ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ ☐ 

- บุคลำกรหลัก - ทุกส ำนัก/ฝำ่ย ☐ 

- ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำรที่ส ำคัญ 

- ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน  

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำยต้องด ำเนินกำร 
(พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร และเวลำ) อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
ส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. ตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 
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กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน) 
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุม่ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ

ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของ สศส. / หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 
สถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 
/ หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- ประสำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อ
ด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 

☐ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั - ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝำ่ยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ - ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ ☐ 

- บุคลำกรหลัก - ทุกส ำนัก/ฝำ่ย ☐ 

- ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร
ที่ส ำคัญ 

- ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 
- ฝ่ำยเทคโนโลยีสนเทศ 
- ส ำนัก/ฝ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ 

สศส. มอบหมำย 

☐ 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน  

หัวหน้ำ/คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 

- บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำยต้องด ำเนินกำร 
(พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร และเวลำ) อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/
ฝ่ำย 

☐ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สศส. ตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
ส ำนัก/ฝ่ำย 

☐ 
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ภำคผนวก ก 

กำรก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เพ่ือให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) สำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ก ำหนดให้มีกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สศส. ขึ้น โดยกระบวนกำร Call Tree คือ 
กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำน ภำยหลังจำกมีกำร
ประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต 

กระบวนกำร Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ สศส. แจ้งให้ 
ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนัก/ฝ่ำย รับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องฯ จำกนั้นหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของแต่ละส ำนัก/ฝ่ำย มีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกร
ภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพ่ือรับทรำบ โดยมีรำยชื่อบุคลำกร ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ ก-1 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยอินทพันธุ์ บัวเขียว 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx นำงสำวไพลิน เจียรกุล 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพุฒศรี สำมี 0x-xxxx-xxxx 

นำงยุวดำ ปัญญำพรสกุล 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวกฤติยำ ชื่นใจชน 0x-xxxx-xxxx 

  นำยสัมพันธ์ ยิ้มพงษ์ 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำววนิดำ น ำทวี 0x-xxxx-xxxx 
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ตำรำงที่ ก-2 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวศิริอร หริ่มปรำณี 0x-xxxx-xxxx นำงสำววิไลพร แก้วอนันต์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวปริญดำ เชื้อกลำง 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพัณณิตำ มิตรภักดี 0x-xxxx-xxxx 

นำยชัยอนุชิต รอดพันธ์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวรัชตำ ยศอำลัย 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-3 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักสื่อสำรและกำรตลำด 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวมนฑิณี ยงวิกุล 0x-xxxx-xxxx นำงสำวกนกพร เกียรติศักดิ์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพัชรินทร์ พัฒนำบุญไพบูลย์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวนวรัตน์ ผำตะนนท์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวชัชชญำ ธนพลชำญกิจ 0x-xxxx-xxxx 

นำยชนะ ชำญชัยปิยะวงศ์ 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-4 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยเลอชำติ ธรรมธีรเสถียร 0x-xxxx-xxxx นำงสำวดำรำรัตน์ เมฆเกรียงไกร 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำวผกำกรอง เพ่ิมชม 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำวกฤษณำ เทวกุล 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำวอภิญญำ ละแมนชัย 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำวธฤตวัน ไชยวสุ 0x-xxxx-xxxx 
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ตำรำงที่ ก-5 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยกวิน เทพปฏิพัธน์ 0x-xxxx-xxxx นำยอิสรำ เปี่ยมพงษ์สำนต์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวเบญจพร พวงจ ำปี 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-6 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยพลภัทร ลีนุตพงษ์ 0x-xxxx-xxxx นำยวริทธิ ตีรประเสริฐ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำววรรษิดำ วัฒนำกุลชัย 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-7 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยพิชิต วีรังคบุตร 0x-xxxx-xxxx นำงสำวพันธิตรำ สินพิบูลย์ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพิมพรรณ สังข์กรณ์ 0x-xxxx-xxxx 

นำยฆฤณ กังวำนกิตติ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวณัฏฐวีร์ แตงน้อย 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-8 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชียงใหม่ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยอินทพันธุ์ บัวเขียว 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx นำงสำวอ่ิมหทัย กันจินะ 0x-xxxx-xxxx 

นำงสำวพิรพร เขียวเขิน 0x-xxxx-xxxx 

  นำงนิตยำ พิทักษ์รำษฎร์ 0x-xxxx-xxxx 

  นำงสำววิภำวี อุปรี 0x-xxxx-xxxx 
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ตำรำงที่ ก-9 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ขอนแก่น 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยชุตยำเวศ สินธุพันธ์ 0x-xxxx-xxxx นำงสำวจินตนำ ชูพรมวงษ์ 0x-xxxx-xxxx 

นำยอภิวิชญ์ แสงอำทิตย์ 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-10 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยเลอชำติ ธรรมธีรเสถียร 
(รักษำกำร) 

0x-xxxx-xxxx นำยกอบชัย จรรยำวัฒน์ 0x-xxxx-xxxx 

นำยอภิรัตน์ สุทันฐรัตน์ 0x-xxxx-xxxx 

นำยนิพิฐพล บุระสิทธิ์ 0x-xxxx-xxxx 

 นำยธนกร จึงเลิศวัฒนำ 0x-xxxx-xxxx 

 

ตำรำงที่ ก-11 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงยุวรีย์ พงศำสนองกุล 0x-xxxx-xxxx   
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ภำคผนวก ข 

มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
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ภำคผนวก ค 

ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 
(บุคลำกรหลักที่จ ำเป็น) 
 

ล ำดับ ส ำนัก/ฝ่ำย 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีต้องปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต 

12 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

1 ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร 2 2 4 4 14 
2 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 1 1 3 3 7 
3 ส ำนักสื่อสำรและกำรตลำด 1 1 3 3 9 
4 ส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค ์
2 2 3 3 13 

5 ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 1 1 2 2 3 
6 ส ำนักพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม 1 1 3 3 8 
7 ส ำนักพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 2 2 3 3 8 
8 ส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

เชียงใหม่ 
1 1 2 2 8 

9 ส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ขอนแก่น 

1 1 2 2 3 

10 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 2 4 4 6 
11 หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 1 1 1 1 
 รวมทั้งสิ้น 15 15 30 30 80 
 

หมำยเหตุ บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) มีจ ำนวนรวม 80 อัตรำ  
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน และเจ้ำหน้ำที่สัญญำจ้ำง)  
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ภำคผนวก ง 

หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (กรุงเทพฯ) 

ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (อำคำรไปรษณีย์กลำง) 02-236-9848 
2 บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท. บำงรัก 
02-104-3344 
02-104-2220 

3 กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (เขตยำนนำวำ) 

1130 หรือ 02-245-9550 
0-2611-5200 , 0-2289-0151 

4 กำรประปำนครหลวง 1125 หรือ 02-504-0123 
5 โรงพยำบำลเลิดสิน 02-353-9800 
6 โรงพยำบำลต ำรวจ 02-207-6000 
7 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 02-649-4000 
8 สถำนีต ำรวจบำงรัก 02-233-7420 
9 สถำนีต ำรวจน้ ำบำงรัก 1196 หรือ 02-235-7187 
10 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

สถำนีดับเพลิงบำงรัก 
199 หรือ 02-246-0199 

02-234-6646 
11 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กทม.) 1646 
12 หน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร 1669 
13 มูลนิธิร่วมกตัญญู (สำขำหัวล ำโพง) 02-235-4347 
14 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง 24 ชั่วโมง 02-2226-444-8 
15 ส ำนักงำนเขตสัมพันธวงศ์ 02-233-1224-8 
16 ส ำนักงำนเขตบำงรัก 02-236-1395 
17 ศูนย์รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง  02-751-0951-3  
18 ศูนย์วิทยุรำมำ 02-354-6999  
19 ศูนย์วิทยุกรุงธน 02-451-7227-9  
20 ศูนย์แท๊กซี่ เรดิโอ 1681 
21 สถำนีวิทยุ จส .100  1137 หรือ 02-711-9151-8  
22 สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677 หรือ 02-730-2400  
23 กรมเจ้ำท่ำ 1199 หรือ 02-233-1311-8  
24 ข้อมูลจรำจร 1197 
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ภำคผนวก จ 

หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (เชียงใหม่) 

ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 สถำนีดับเพลิงเทศบำลนครเชียงใหม่ (นครพิงค์) 199 หรือ 053 259 199 
2 สถำนีต ำรวจภูธรช้ำงเผือก จังหวัดเชียงใหม่ 191 หรือ 053 218 443 ถึง 45 
3 สถำนีต ำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 191 หรือ 053 327 191, 

053 277 477 และ  
053 276 458 

4 ต ำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม ่ 1155 หรือ 1699 และ 
053 212 147 

5 ศูนย์วิทยุรถพยำบำล 1669 หรือ 053 121 052 
6 ปภ.เชียงใหม่ 

ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร 
1784 หรือ 053 221 470, 

053 215 720 และ 
053 215 721 

7 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 1567 หรือ 053 112 704 
8 ลิฟต์ มิตซูบิชิ (คุณทศพร ล ำพูน) 1325 หรือ 053 287 101 และ 

053 287 102 
9 กลุ่มงำนจรำจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 053 235 595 
10 เทศบำลนครเชียงใหม่ 053 259 000 
11 รถหำย โทรหมำยเลขพิเศษ 1192 
12 หน่วยกู้ภัย/กูช้ีพ 1154 หรือ 053 259 354 
13 ศูนย์ควำมปลอดภัย กรมทำงหลวงชนบท 1146 
14 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1662 หรือ 053 233 479-80 

และ 092 224 5470 
15 กำรไฟฟ้ำเขต1 ภำคเหนือ 1129 หรือ 053 241 777 
16 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเชียงใหม่ เขต 1 1129 หรือ 053 246 291 
17 ศูนย์เฉพำะกิจป้องกันสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ 1111 หรือ 053 222 479 
18 สวท.เชียงใหม่ ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 053 276 068 
19 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ 192 
20 ศูนย์บริกำรข่ำวอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ 1182 หรือ 053 277 919 
21 สถำนีตรวจวัดแผ่นดินไหวเชียงใหม ่ 053 221 723 
22 ศูนย์อุทกภัย ภำคเหนือ 053 248 925 หรือ  

053 262 683 
23 ศูนย์บริกำรภำครัฐเพื่อประชำชน 1111 
24 ศูนย์แจ้งคนหำย 1300 

 

https://www.facebook.com/changphuakpolice/
https://www.facebook.com/changphuakpolice/


 
 

หน้ำ 30 

ภำคผนวก ฉ 

หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ขอนแก่น) 

ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 กองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
043 202 191 

2 สถำนีต ำรวจภูธรย่อยมหำวิทยำลัยขอนแก่น 043 204 383 
3 สถำนีต ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น 043 221 162 
4 โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 043 348 888 
5 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 043 363 714 
6 โรงพยำบำลศูนย์ขอนแก่น 043 009 900 
7 โรงพยำบำล รำชพฤกษ์ )ใหม่(  043 333 555 
8 โรงพยำบำลกรุงเทพ 043 042 888 
9 ส ำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น 043 221 202 
  ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนัก

ปลัดเทศบำล เทศบำลนครขอนแก่น อ ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

1213 หรือ 043 227 911 

  สถำนีดับเพลิงศรีจันทร์ 199 หรือ 043 221 184  
  สถำนีดับเพลิงหนองแวงตรำชู 043 234 583 

10 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดขอนแก่น 043 338 080 
11 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ขอนแก่น 2 สำขำมลิวรรณ 043 470 215 
12 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำขอนแก่น 043 228 313 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&ludocid=15378699576420813927&lsig=AB86z5W8bwxSOoQ2m6jBo-60RLcc&lqi=ChDguKPguJvguKAg4Lih4LiCWiIKC-C4oyDguJsg4LigIhPguKMg4LibIOC4oCDguKEg4LiC&phdesc=UMMKJMLt0Q0&sa=X&ved=2ahUKEwji6d-50p7qAhVm6nMBHQ7zDAIQvS4wAHoECAoQIA
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&aqs=chrome..69i57j0.18224j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=5Xn1XrLfFoO_8QPos5CABQ&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFD5ngZY-Z4GYPC0BmgAcAB4AIABQ4gBQ5IBATGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=T3r1XpaLG53az7sPz7S9sAc&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgUIABCxAzoCCABQqr4IWOfUCGCn5whoAHAAeACAAViIAd8EkgEBOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=16467193,102829938,97&tbm=lcl&rldimm=10714367011541876458&lqi=CjzguYLguKPguIfguJ7guKLguLLguJrguLLguKXguKjguKPguLXguJnguITguKPguLTguJnguJfguKPguYxagAEKPuC5guC4o-C4hyDguJ7guKLguLLguJrguLLguKUg4Lio4Lij4Li14LiZ4LiE4Lij4Li04LiZ4LiX4Lij4LmMIj7guYLguKPguIcg4Lie4Lii4Liy4Lia4Liy4LilIOC4qOC4o-C4teC4meC4hOC4o-C4tOC4meC4l-C4o-C5jA&ved=2ahUKEwj-wd3R057qAhU57HMBHWjPCCsQvS4wAHoECAwQIA&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
https://www.google.com/search?ei=T3r1XpaLG53az7sPz7S9sAc&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgUIABCxAzoCCABQqr4IWOfUCGCn5whoAHAAeACAAViIAd8EkgEBOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=16467193,102829938,97&tbm=lcl&rldimm=10714367011541876458&lqi=CjzguYLguKPguIfguJ7guKLguLLguJrguLLguKXguKjguKPguLXguJnguITguKPguLTguJnguJfguKPguYxagAEKPuC5guC4o-C4hyDguJ7guKLguLLguJrguLLguKUg4Lio4Lij4Li14LiZ4LiE4Lij4Li04LiZ4LiX4Lij4LmMIj7guYLguKPguIcg4Lie4Lii4Liy4Lia4Liy4LilIOC4qOC4o-C4teC4meC4hOC4o-C4tOC4meC4l-C4o-C5jA&ved=2ahUKEwj-wd3R057qAhU57HMBHWjPCCsQvS4wAHoECAwQIA&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
https://www.google.com/search?ei=eHz1XpHrNJTyrAGSs5uoCA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoECAAQClC1tSxYo9AsYKXfLGgBcAB4AIABa4gB0QSSAQM3LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=53r1XpnmLfHXz7sPx6uKUA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&gs_l=psy-ab.1.2.0l9j0i433k1.154885.154885.0.157813.1.1.0.0.0.0.82.82.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.82....0.HZtx8YAjCrg
https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=53r1XpnmLfHXz7sPx6uKUA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&gs_l=psy-ab.1.0.0l4j0i433k1j0l5.5665.9422.0.10937.8.8.0.0.0.0.133.655.7j1.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.653....0.FKW5iCE_SW8
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&ludocid=156200220995843455&lsig=AB86z5VZinqkOK_j7KLZ3r_RIehp&lqi=CknguYDguJfguKjguJrguLLguKXguJnguITguKPguILguK3guJnguYHguIHguYjguJkg4LiU4Lix4Lia4LmA4Lie4Lil4Li04LiHWmkKGeC4lOC4seC4miDguYDguJ7guKXguLTguIciTOC5gOC4l-C4qOC4muC4suC4pSDguJnguITguKMg4LiC4Lit4LiZ4LmB4LiB4LmI4LiZIOC4lOC4seC4miDguYDguJ7guKXguLTguIc&phdesc=IeBPje7R3oo&sa=X&ved=0ahUKEwid6b2F1Z7qAhWBTX0KHXAvC5YQyTMIcTAI
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&ludocid=11318809538510288751&lsig=AB86z5Ws-ZMcI4tTuStfCtAvr-Pc&lqi=CiTguYTguJ_guJ_guYnguLLguILguK3guJnguYHguIHguYjguJlaTgol4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIOC4guC4reC4meC5geC4geC5iOC4mSIl4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIOC4guC4reC4meC5geC4geC5iOC4mQ&phdesc=rYauy4E1KXs&sa=X&ved=2ahUKEwiEtOPG2Z7qAhWE9nMBHQh4DOkQvS4wAHoECAsQIA
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แผนรองรับสถำนกำรณ์
อุทกภัย
อัคคีภัย
แผ่นดินไหว
ชุมนุมประท้วง/จลาจล
ก่อการร้าย
ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
โรคระบาดต่อเนื่อง
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์

อำคำร/สถำนที่
• พื้นที่ส ารอง: พื้นที่ของ 

สศส. ที่พิจารณาแล้วว่า
มีความเหมาะสม

• ท างานที่บ้าน
• เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
• ให้บริการ e-service

วัสดุอุปกรณ์
• เตรียม Notebook และ

อุปกรณ์เครือข่ายส ารอง
• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ส ารอง
• ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่
• จัดหาอุปกรณ์อื่นที่จ าเปน็

เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล
• จัดเก็บข้อมูลส ารอง
• เคลื่อนย้าย Server ไปยังพื้นที่

ปลอดภัย 
• บุคลากรส ารองข้อมูล
• ปฏิบัติตาม IT Contingency Plan
• จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคลาวด์

บุคลำกร
• ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในส านกั/ฝ่าย

เดียวกัน
• จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อ

ประสานงานกับบคุคลและส่วนราชการอ่ืน ๆ
• จัดเตรียมพนักงานท าความสะอาด/พนกังาน

รักษาความปลอดภัย กรณีปฏิบัติงานสถานที่
ส ารอง

ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
และออนไลน์

• ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
• เช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ความเร่งด่วนสูง

ความเร่งด่วนสูงมาก
ค าอธิบายสี

e-service
ระบบงาน/เทคโนโลยี

บริการสมาชิก/บุคคลทั่วไป
ในช่องทางออนไลน์ e-Service

บริการฝึกอบรม/ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจ ในช่องทางออนไลน์ (e-Service)

บริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาย่านฯ
ในช่องทางออนไลน์ (e-Service)

บริการข้อมูลสถิติเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา ในช่องทางออนไลน์ e-Service

พัฒนาพื้นท่ีสร้างสรรค์และกลไก
สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

ด าเนินการเพ่ือการพัฒนาย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 เดือน)

พัฒนาความสามารถของ
ผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 เดือน)

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
(อบรม/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ/)

1 เดือน

บริการสมาชิก/
บุคคลทั่วไป

ในช่องทางออนไลน์

12 ช่ัวโมง
ให้บริการ

แหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 

(กายภาพ)

1 วัน

บริการ
ให้ค าปรึกษา
ด้านธุรกิจ

1 วัน

บริการข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาย่านฯ

ในช่องทางออนไลน์

1 วัน

จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในพ้ืนที่ป้าหมาย

1 เดือน

บริการข้อมูลสถิติเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในช่องทางออนไลน์

1 วัน12 ช่ัวโมง

ระบบ 
ลง

ทะเบียน
Zip 

Event

ระบบการให้บริการผู้ใช้/ 
สมาชิก/ประชาชน เพ่ือ
เข้าถึงบริการด้านการ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและการให้
ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาธุรกิจ

ระบบการให้บริการเผยแพร่
เนื้อหา ฐานข้อมูล และองค์

ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์สู่
สาธารณชน

บริการข้อมูล
เพ่ือการ
พัฒนา

ย่านฯ ในช่อง
ทางออนไลน์ 
(e-Service)

แพลตฟอร์ม 
เครือข่ายย่าน

เศรษฐกิจ
สร้าง

สรรค์ประเทศ
ไทย (TCDN)

ระบบการสมัครสมาชิก 
เพ่ือใช้บริการแหล่ง

บ่มเพาะฯ

ระบบการจัดการ
สารสนเทศของ

ห้องสมุดฯ
Line Official 
Account : 

@tcdc

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการต่อยอด

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


