
โครงการอบรมหลักสตูร “การจัดทําระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบตัิราชการ 

ตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล  ISO 22301:2012” 

วันที ่ 27  มิถุนายน  2557 

ณ ห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

เน่ืองจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน  ขององค์กรต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
และรุนแรง   ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  หรือเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์  เช่น  อุทกภัย  อัคคีภัย  การก่อการประท้วง  การจลาจล  หรือสารสนเทศล่ม   ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร  หรือการให้บริการต่างๆ  อาทิเช่น  กรณีของอุทกภัยรุนแรงในปี       
พ.ศ. 2554  ที่ผ่านมา   พบว่าระบบกลไกของรัฐหลายประการไม่สามารถดําเนินการได้  ส่งผลให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน   สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินของส่วนราชการ  ยังไม่ครอบคลุม
และเช่ือมโยงกับภารกิจหลักที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน   ขาดการจัดทํารายงานการตรวจสอบความ
พร้อมของระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน   และไม่มีการสื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบ   ตลอดจนไม่มีการซักซ้อม
แผนสํารองฉุกเฉินอย่างจริงจัง  

 

ศูนย์สารสนเทศ  จะต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับสภาวะวิกฤต  โดยใช้แนวทาง “แผนความ
ต่อเน่ือง” หรือ “Business Continuity Plan : BCP” เพ่ือนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว   ให้เกิดความต่อเน่ือง   ซึ่งการจัดทําแผนความต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan) ดังกล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการช่วยให้  ศูนย์สารสนเทศ   มีแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร   ให้สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง   แม้จะเกิดสภาวะวิกฤตต่างๆ   หรือช่วยลด
ระดับผลกระทบของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้   ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและองค์กรต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจ  การจัดทําระบบบริหารจัดการความต่อเน่ือง      
ในการปฏิบัติราชการ  ตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล  ISO 22301:2012  ให้กับบุคลากรทางด้าน IT 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของศูนย์สารสนเทศ  ในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
3. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
 

วันที่  27  มิถุนายน  2557  ณ   ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ              
ศูนย์สารสนเทศ 
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4. กําหนดการอบรม 
 

วันที่  27  มิถุนายน  2557 
 

08.30 น.  -  09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น.  -  09.30 น.      การบรรยายเรื่อง  การบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ              

(Business  Continuity  Management) 
    โดย : วิทยากร จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

09.30 น.  -  10.30 น.      การบรรยายเรื่อง  การจัดทาํกระบวนการประเมินผลกระทบในการปฏบิตัิ
ราชการ  (Business  Impact  Analysis) 

โดย : วิทยากร จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

10.30 น.  -  12.00 น.      การบรรยายเรื่อง  การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)   

โดย : วิทยากร จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

12.00 น.  -  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.  -  14.00 น. การบรรยายเรื่อง  การจัดทาํแผนตอบสนองกบัสถานการณ์วิกฤติ  และ        
แผนบรหิารจัดการความต่อเนื่อง (IMP, BCP) 

    โดย : วิทยากร จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

14.00 น.  -  16.00 น.      การบรรยายเรื่อง การทดสอบแผนบรหิารจัดการความต่อเนื่องในการ                      
ปฏบิตังิานราชการ 

โดย : วิทยากร จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหต ุ : เวลา  10.30 – 10.50 น.  
   เวลา  14.30 – 14.50 น. 

5. ค่าใช้จ่ายในการอบรม   (ใช้งบประมาณ ศสท.) 
 -  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม   1,470     บาท 

(21 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 -  ค่าอาหารกลางวัน    4,200     บาท 
(21 คน x 200 บาท) 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  (6 ช่ัวโมง x 600 บาท) 3,600     บาท  

-  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ        730     บาท 
                 เป็นเงิน     10,000     บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
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6. ผู้เข้ารว่มอบรม 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จากศูนย์สารสนเทศ  จํานวน  18   คน 
 

7. วทิยากร 
 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  จํานวน  1  คน 

 
8. ผู้รับผิดชอบการจัดการอบรม   
 

เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม    2    คน 
 

9. ทีป่รึกษาโครงการ 
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
 

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ของกรมพัฒนาที่ดิน  มีความรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม       
ในการรองรับสภาวะวิกฤต    โดยใช้แนวทาง “แผนความต่อเน่ือง” หรือ “Business Continuity Plan : BCP” 
เพ่ือนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  ให้เกิดความต่อเน่ือง    


