
 

 

 

 

 
 

 

 

แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤต 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2562 



- 2 -  

1. บทน า 
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้  จัดท า

ขึ้น เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถน าไปใช้ในการตอบสนอง 
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่ง 
ร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  โดย 
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อ
หน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน 
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical  Business  Process) 
สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ 
ช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

▪ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
▪ เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
▪ เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจหรือการให้บริการ 
▪ เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
▪ เพ่ือให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) มีค่วามเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง 
และส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จ ัดท าข ึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

▪ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้ 
มีการจัดเตรียมไว้ 

▪ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ 
ส ารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

▪ “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ กรมวิทยาศาสตร์ 
บริการ 

1.1 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณส านักงานของ 
หน่วยงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
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▪ เหตุการณ์อุทกภัย 
▪ เหตุการณ์อัคคีภัย 
▪ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 
▪ เหตุการณ์โรคระบาด 

อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความ 
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรทีส่ าคัญในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก:  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ 
สถานที่ปฏิบัติงานหลักของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่ 
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว 

2.    ผลกระทบด้านว ัสดุอุปกรณ ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งว ัสด ุอ ุปกรณ ์ที ่ส าค ัญ: เหต ุการณ ์ที ่เก ิดขึ้นท าให้ 
ไม ่สามารถใช ้งานว ัสด ุอ ุปกรณ ์ที่ส าค ัญ หร ือไม ่สามารถจ ัดหาจ ัดส ่งว ัสด ุอ ุปกรณ ์ที่ส าค ัญได้   หร ือม ีว ัสดุ 
อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

3.    ผลกระทบด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและข ้อม  ลที ่สำค ัญ :    เหต ุการณ ์ที ่เกิดขึ้นท าให้ไม ่สามารถใช้ 
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หร ือข ้อม ูลที่ส าค ัญได้ ให ้สามารถใช ้งานในการปฏ ิบ ัต ิงานได้ 
ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
ตามปกติ 

5.    ผลกระทบด ้านค  ่ค ้า /  ผ  ้ให ้บร ิการที่ส าค ัญ: เหต ุการณ ์ที ่เก ิดขึ้นท าให ้คู ่ค ้า/ ผู ้ให ้บร ิการไม ่สามารถที ่จะ 
ให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามท่ีระบุไว้กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

 
 
 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

 
ด้านอาคาร/ 
สถานที ่

ปฏิบัติงาน 
หลกั 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ 

ส าคัญ การ / 
จัดหาจัดส่ง 
วสัดุอุปกรณ์ 
ทีส่ าคัญ 

ด้าน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่ 
ส าคญั 

 
 

ด้านบุคลากร 
หลกั 

 
คู่ค้า ผู้ / 

ให้บริการที ่
ส าคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภยั 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 เหตุการณ์อคัคีภยั ✓ ✓ ✓ 
✓ 

 

3 เ ห ตุ ก า ร ณ์ ชุ ม นุ ม 
ประทว้ง/ จลาจล 

✓ 
  

✓ 
 

4 เ ห ตุ ก า ร ณ์ โ ร ค 
ระบาด 

✓   
✓ 

 

5 แผน่ดินไหว ✓ 
✓ ✓ ✓ 

 

6 เหตุการณ์ไฟฟ้าดบั 
ในวงกวา้ง 

✓    
✓ 

 
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน 
ธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน 
และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือ 
ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
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หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 

 
 
 
 
 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ 

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
กองความสามารถห้องปฏบิัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ์ 

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส
อาหาร 

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
กองวัสดุวิศวกรรม 

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
สำ นั ก  บ ริ ห า ร แ ล ะ รั บ ร อ ง 
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้ประสานงาน 

เลขานุการกรม 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
ส านักเทคโนโลยีชุมชน 

หัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่อง 
ส านักงานเลขานุการกรม 

2. การบริหารความต่อเนื่องของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง 
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) น าไปปฏบิัติใช ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้มีการจัดตั้งคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้ 

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.1 – โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

ซึ ่งแต ่ละต าแหน ่งม ีหน ้าที ่ในการร ่วมม ือด ูแล ต ิดตาม ปฏ ิบ ัต ิงาน และกู ้ค ืนเหต ุการณ ์ฉ ุกเฉ ินในแต ่ละส ่วนงานให้ 
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่
ก าหนดให ้เป ็นบ ุคลากรหล ัก  ในกรณ ีที ่บ ุคลากรหล ักไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ได้ ให ้บ ุคลากรสำรองร ับผ ิดชอบ 
 บทบาทของบ ุคลากรหล ักไปก ่อน จนกว ่าจะได ้ม ีการมอบหมายและแต ่งตั้งขึ้นโดยห ัวหน ้าคณะบร ิหารความ 
 ตอ่เนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้ค ืน 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางอมุาพร สุขม่วง 091-379-7093 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

นางอุราวรรณ อุ่นแก้ว 081-912-5787 

นางเดช บัวคลี ่ 081-343-1710 ผู้ประสานงาน นางชมพูนุท จีนะเจริญ 089-810-1640 

นายเดช บัวคลี ่ 081-343-1710 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องส านักเลขานุการกรม 

นางชมพูนุท จีนะเจริญ 089-810-1640 

นส.นงนุช เมธียนต์พิรยิะ 081-828-5072 หัวหน้าทีมบริหารความ 
ต่อเนื่อง ส านักเทคโนโลยี
ชุมชน 

นางอาภาพร สินธุสาร 089-153-5275 

นส. ปัทมา นพรัตน ์ 081-439-4155 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ส านักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ 

นายชยกร สุดใจ 089-744-9676 

น.ส.ลดา  พันธุ์สุขุมธนา 091-379-7090 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องส านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

นายนภดล แก้วบรรพต 081-409-8200 

นางพจมาน ท่าจีน 085-043-9280 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ส านักบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ 

นางจันทนรัตน์ วรสรรพ
วิทย์ 

089-123-3321 

นางเทพีวรรณ จิตรวัชร
โกมล 

062-456-5991 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกองวัสดุวิศวกรรม 

นายอนนท์ ป้อมประสิทธ์ิ 084-680-3102 

น.ส.นีระนารท แจ้งทอง 081-256-9351 หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องกองเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภณัฑ์อุปโภค 

น.ส.กานดา โกมลวัฒนชัย 081-256-9351 

นส.นงนุช เมธียนต์พิริยะ 091-379-7091 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง กองผลิตภณัฑ์
อาหารและวัสดสุัมผัสอาหาร 

นางสุพรรณี  เทพอรุณรัตน ์ 081-803-6317 

นางวรรณี อู่ไพบูลย ์ 091-379-7092 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและรับรอง
ผลิตภณัฑ ์

นางเยาวลักษณ์   ชินชูศักดิ ์ 084-520-4664 

ตารางที่ 2.1 – รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
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2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 
 

 

อาคาร/ สถานที ่
ปฏิบัติงานหลกั 

▪ ก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีปฏิบติังานส ารองภายใน 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการส ารวจ
ความ เหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียม
ความ พร้อม กบัหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี 

▪ ในกรณีท่ีความเสียหายขยายเป็นวงกวา้ง ก าหนดใหใ้ช้
หน่วย ในเครือข่าย หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจใกลเ้คียงหรือ
ตอ้งส่ง มอบงานใหก้นั โดยมีการส ารวจความเหมาะสม
ของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม
ล่วงหนา้ 

 

 

วสัดุอุปกรณ์ที ่
ส าคัญ / การ 
จัดหาจัดส่งวสัดุ 
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

▪ ก าหนดใหส้รรหาอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์ 
บริการก่อน แลว้จึงสรรหาจากภายนอก เช่น บริษทัตวัแทน 
จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือการแพทย ์

▪ ก าหนดให้จดัเก็บวสัดุส้ินเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ตาม รอบการสั่งซ้ือผา่นหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งและสรร
หาวสัดุ ส้ินเปลืองท่ีมีอยูใ่นกรมวทิยาศาสตร์บริการก่อน
แลว้จึงสรรหาจากภายนอก เช่น บริษทัตวัแทนจ าหน่าย 

▪ ก าหนดใหมี้การจดัหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ท่ีมีคุณลกัษณะ 
เหมาะสมกบัการใชง้าน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยง
ต่อ ผา่นเขา้สู่ระบบเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

    

เทคโนโลย ี
สารสนเทศและ 
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

▪ เน่ืองระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ี 
ส าคญัของกรมวทิยาศาสตร์บริการ มีลกัษณะแบบรวม
ศูนย ์และเช่ือมโยงระบบเครือข่าย และตอ้งรอจนกวา่
ระบบการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศส ารองของกรม
วทิยาศาสตร์ บริการ จะกูก้อบใหส้ามารถใชง้านได ้

▪ ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบมือไปก่อน แลว้จึง
บนัทึก ขอ้มูลระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

บุคลากรหลกั ▪ ก าหนดใหใ้ชบุ้คลากรส ารองทดแทนภายในหน่วยงาน ฝ่าย 
/ งานหรือกลุ่มงานเดียวกนั 
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คู่ค้า ผู้ให้บริการ / 
ทีส่ าคัญ 

▪ การไฟฟ้านครหลวงเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในการจ าหน่ายไฟฟ้า 
อยา่งไรก็ตาม กรมมีระบบไฟฟ้าส ารองท่ีสามารถจ าหน่าย 
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่หน่วยงานท่ีส าคญัไดเ้ป็นระยะเวลาอยา่ง 
นอ้ย 8 ชัว่โมง หรือสามารถใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟแทนไดโ้ดย
ใช ้น ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 

  ▪ การประปานครหลวงเป็นผูดู้แลรับผดิชอบในการจ าหน่าย 
น ้าประปา อยา่งไรก็ตาม กรมมีระบบส ารองน ้าใหส้ามารถ
ใช ้ส ารองไดร้ะดบัหน่ึง จากนั้น จึงจะประสานงานและ
จดัหาใหมี้ รถบรรทุกน ้าจดัส่งมาให ้

▪ ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

2.3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business   Impact   Analysis)   ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า 
กระบวนการหลักส่วนใหญ่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินงานให้บริการได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น อัน 
ประกอบด้วย 

 

 
กระบวนการหลกั 

ระดับความ 
เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

4 
ช่ัวโมง 1 วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 1 เดือน 

กระบวนการสนบัสนุน (ก าลงัคน 
งบประมาณการเงิน 
สาธารณูปโภค IT พสัดุ ฯลฯ) 

สูง  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

การวิจยัพฒันาและถ่ายทอด 
เทคโนโลย ี

ปานกลาง  
✓ ✓ ✓ ✓ 

การรับรองห้องปฏิบติัการ ปานกลาง   ✓ ✓ ✓ 

การฝึกอบรมเพ่ือการพฒันา ศกัยภาพ
นกัวทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการ 

สูง  
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

การบริการสารสนเทศหอสมุด 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปานกลาง   
✓ ✓ ✓ 

การทดสอบและสอบเทียบ สูง/ปานกลาง  ✓ ✓ ✓ ✓ 

การทดสอบความช านาญ 
หอ้งปฏิบติัการ 

ปานกลาง   
✓ ✓ ✓ 

ตารางที่ 2.3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 
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ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น 

สามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็นและ 
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
 
 
 
3. ขั้นตอนขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบก ้กระบวนการ 
    ให้น าแผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
2559 มาใช้โดยอนุโลม 

 
 

 


