แผนความตอเนื่องสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ
แผนความตอเนื่อง หรือตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น
เพื่อใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัตงิ านไดอยาง
ตอเนื่องในขณะทีเ่ กิดเหตุการณฉุกเฉินโดยใหกระทบกระเทือนกับกระบวนการทีส่ ําคัญในการดําเนินงาน
นอยที่สุด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ อาจจะไมสามารถที่จะดําเนินงานไดอยางสมบูรณ
แบบในขณะเกิดเหตุการณ แตอยางนอยจะตองคงการทํางานในสวนที่เปนหัวใจสําคัญของหนวยงานเอาไว
ใหไดโดยไมติดขัด เชน ระบบควบคุมทางงบประมาณ หรือ ระบบควบคุมการบริหารบุคคล หรือ การสนอง
งานคณะสงฆ หรือตามระดับการใหบริการทีก่ ําหนดไว จะตองดําเนินการไดตอไปโดยติดขัดนอยทีส่ ุด ซึ่ง
การขัดของหรือการหยุด อาจหมายถึงความเสียหายทีม่ ีมลู คาสูงเกินกวาที่จะยอมรับได
วัตถุประสงค (Objectives)
๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนือ่ ง
๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูร ะดับที่ยอมรับได
๕. เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญ
กับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
๑. เหตุการณฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
๒. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
๓. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาที่และพนักงานทัง้ หมดของ
หนวยงาน
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินในพื้นทีส่ ํานักงานของหนวยงานหรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี้
๑. เหตุการณอุทกภัย
๒. เหตุการณอัคคีภัย
๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
๔. เหตุการณโรคระบาด

๒
การวิเคราะหทรัพยากรที่สาํ คัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานสามารถ
บริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนือ่ ง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิง่ จําเปน
และตองระบุไวในแผนความตอเนื่อง ซึง่ การเตรียมการทรัพยากรทีส่ ําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน
๕ ดาน ดังนี้
๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําใหสถานที่
ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานทีป่ ฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไม
สามารถเขาไปปฏิบัตงิ านไดชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบดานวัสดุอปุ กรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอปุ กรณที่
สําคัญได
๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําให
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัตงิ านได
ตามปกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมา
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผู
ใหบริการ/ผูมสี วนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ

เหตุการณสภาวะวิกฤต

๑
๒
๓
๔

เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุม
ประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

ดานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก






ดานวัสดุ
อุปกรณที่
สําคัญ/
การจัดหา
จัดสงวัสดุ
อุปกรณที่
สําคัญ




ผลกระทบ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลที่
สําคัญ

ดาน
บุคลากร
หลัก

คูคา/ผู
ใหบริการ/ผู
มีสวนได
สวนเสีย














๓
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสง ผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของ
หนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบ ริหารของแตละกลุม งานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดําเนินการไดดวยตนเอง
ทีมงานแผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของฝายบริหารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตัง้ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบดวย หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหารความตอเนื่อง
โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝาย
งานของตนเอง ใหสามารถบริหารความตอเนือ่ งและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่
กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก

ชื่อ
นายชูชัย แดงกองโค

เบอรโทรศัพท

พระพุทธศาสนาและ
กิจการพิเศษ

บุคลากรสํารอง

ชื่อ

เบอรโทรศัพท

๐๘ ๙๔๖๑ ๙๔๙๙

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง

นางน้ําทิพย ตายลํายงค

๐๘ ๕๕๓๕ ๕๒๔๒

๐๘ ๗๑๙๘ ๑๖๖๗

ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

นายพรมรินทร ขวัญออน

๐๘ ๒๑๗๗ ๕๔๙๖

(กลุม อํานวยการและ
กิจการ
พระพุทธศาสนา)
นายสุพรรณ ยากองโค
(กลุมสงเสริม

บทบาท

๔
กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนือ่ ง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ

บุคลากรหลัก

กลยุทธความตอเนื่อง
กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง
โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงาน
เจาของพื้นที่
กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่
สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบ
เทคโนโลยีของหนวยงานกลางและกรมบัญชีกลางได
กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/
Notebook) ของเจาหนาที่ของหนวยงานไดเปนการ
ชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการ
จัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่
สําคัญของหนวยงาน มีลกั ษณะแบบรวมศูนยที่
สวนกลาง (กรมปศุสัตว) และเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ตอผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใชงาน ทําใหหนวยงาน
จังหวัดไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง ดังนั้น หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานกลางจะกอบกูใหสามารถใช
งานได
กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงาน
หรือกลุมงานเดียวกัน
กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงานใน
กรณี ที่บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน

๕
ตารางที่ ๒ (ตอ)
ทรัพยากร
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

กลยุทธความตอเนื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
ฉะเชิงเทรากําหนดใหมผี ูใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ๒ ราย คือ ทีโอที และ
CAT ซึ่งหากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริหาร
ได ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผูใหบริการ
สํารอง ภายใน .. ชั่วโมง
กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผานอินเตอรเน็ต แบบพกพา (Air
Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่
สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต ใน
กรณี ที่ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตของจังหวัด ทั้ง ๒ ราย ไมสามารถ
ใหบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่
ฝายงานตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานใหไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฏดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
ระดับความ
เรงดวน
๔
๑ วัน
ชั่วโมง
สูง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสาร

บรรณและงานธุรการทั่วไป
ปานกลาง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดาน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ
การบริหารบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติขอมูล
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน ต่ํา
งบประมาณ และเรงรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

๑
๒
๑ เดือน
สัปดาห สัปดาห









(๒-๓ วัน)


(เรงดวน
ชวง
เดือน
(ก.ค.)

๖
สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรบั ผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความ
จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนือ่ งเชนเดียวกับ
กระบวนงานหลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
๑. ดานสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ การระบุพื้นที่การปฏิบัตงิ านสํารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห

๑ เดือน

วัด
๔ ตร.ม.
ธรรมาธิปไตย (๑ คน)
อ.เมือง
อุตรดิตถ
ปฏิบัติงานงานที่บาน ๑๐ ตร.ม.
(๑๐ คน)
พื้นที่สําหรับสถานที่ วัดใหญทา
ปฏิบัติงานใหมในกรณี เสา
จําเปน
รวม
๑๔ ตร.ม.
(๑๑ คน)

๘ ตร.ม.
(๒ คน)

๑๒ ตร.ม. ๒๐ ตร.ม.
(๓ คน)
(๑๑ คน)

-

๘ ตร.ม.
(๕ คน)
-

๔ ตร.ม.
(๒ คน)
-

-

-

-

๑๐๐ ตร.ม.
(๑๑ คน)

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

๑๖ ตร.ม. ๑๖ ตร.ม. ๒๐ ตร.ม. ๑๐๐ ตร.ม.
(๗ คน)
(๕ คน)
(๑๑ คน) (๑๑ คน)

๒. ความตองการดานวัสดุอปุ กรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร

ที่มา

๔ ชั่วโมง

คอมพิวเตอรสํารองทีม่ ี รานคา
๑ เครื่อง
คุณลักษณะเหมาะสม ผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๑ วัน
๑ เครื่อง

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห
๑ เครื่อง

๒ เครื่อง

๑ เดือน
๒ เครื่อง

๗
ตารางที่ ๕ (ตอ)
ประเภททรัพยากร

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

คอมพิวเตอรสํารองทีม่ ี รานคา
คุณลักษณะเหมาะสม ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๒ เครื่อง

๒ เครื่อง

GFMIS Token Key

เจาหนาที่ฝายฯ ที่เก็บ
รักษา
เครื่องพิมพ รองรับ
การใชงานกับเครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)
Token Keyเจาหนาที่ฝายฯ

ที่เก็บรักษา
คอมพิวเตอรรานคา
โทรศัพทพรอมหมายเลข
รานคา
โทรสาร/ เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan
Machine) พรอมหมายเลข
รานคา

เครื่องถายเอกสาร

ที่มา

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน

๓. ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานอยูในความดูแลของ
หนวยงานกลาง เปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบ
ของหนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง
และหากระบบมีปญหาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงาน
จึงจะสามารถใชงานของระบบได

๘
ตารางที่ ๖ การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิก
จายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จาง)
หนังสือสัง่ การตาง ๆ
ออกโดยหนวยงาน
หนังสือสัง่ การตาง ๆ
เอกสารใบแจงหนี้

ที่มา

๔ ชั่วโมง

หนวยงานระบบ IT
จังหวัด
หนวยงานระบบ IT
จังหวัด
หนวยงานระบบ IT
จังหวัด
หนวยงานตางๆ ที่
ไดรับ
หนวยงานตนสังกัด
คูคา

๑ วัน

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน




















(๒-๓ วัน)

(๒-๓ วัน)








(๒-๓ วัน)









หนวยงานตาง ๆ ใน
ขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนงบประมาณ จังหวัดและ
ประจําปงบประมาณ หนวยงานกลาง


(เรงดวน
ชวง
เดือน
ก.ค.)

๔. ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel
Requirement) ปรากฏดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่
สํานักงาน/ สถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่บาน
รวม

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

๑
๑๑
๔
๕

๒
๑๑
๓
๕

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน
๓
๑๑
๒
๕

๕
๑๑
๕

๕
๑๑
๕

๙
๕. ความตองการดานผูใหบริการทีส่ ําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ ๘ การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน/ กลุม งาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
รวม

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

หมายเหตุ - ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต แบบพกพา
(Air Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญของ
หนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ ๑ ( ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจงเหตุฉกุ เฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ใหกับบุคลากรในฝายฯ ภายหลังไดรบั แจงจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
-จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ
และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
-ทบทวนกระบวนงานทีม่ ีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงาน

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําการ
แลวเสร็จ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมอํานวยการฯ



ทีมงานบริหารความตอเนือ่ งของ
กลุมอํานวยการฯ



๑๐
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝายฯ ที่ไดรับบาดเจ็บหรือ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง

เสียชีวิต
-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานทราบ
หัวหนา ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
•จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
•ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการใหบริการ
•ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
•กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไม
ดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายฯ ใหทราบ
หัวหนา ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานแลว
หัวหนาและทีมงานบริหารความ
-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน ที่
ตอเนื่อง
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑- ๕ วัน

ขางหนา
-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ ใน
การดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะ
วิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวนและ
สงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริห าร
ความตอเนื่อง ไดแก
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

ดําการ
แลวเสร็จ






หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
 กลุมอํานวยการฯ



๑๑
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําการ
แลวเสร็จ

- พิ จ าร ณา ดํ า เนิ นก าร หรื อป ฏิ บั ติ ง าน ด ว ยมื อ
(Manual) เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะ
สงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตอง
ไดรับการอนุมัติ
- ระบุ ห น วยงานที่ เ ปน คูค า /ผูใ หบ ริก ารสํ าหรับ งาน
เรง ดว น เพื่อ แจ ง สถานการณ และแนวทางในการ
บริหารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตอง
ดําเนิ นการ (พร อมระบุร ายละเอี ยด ผู ดําเนิ นการ
และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- แจ ง สรุ ป สถานการณ แ ละขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพื่อ
รับ ทราบและดํ าเนิ นการ อาทิ แจง วัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ได
กําหนดไว
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลา
ที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริห าร
ความตอเนื่อง ไดแก
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



ทีมงานบริหารความตอเนือ่ งฯ



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ
 กลุมอํานวยการฯ



๑๒
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําการ
แลวเสร็จ

- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตาม ตอเนื่องฯ
ตารางที่ 6
 กลุมอํานวยการฯ



- ดําเนินงานและใหบริก าร ภายใตทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความตอเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา ผูใหบริการที่สําคัญ /
- แจง สถานการณแ ละแนวทางในการบริห ารความ
ตอเนื่องแกหนวยงานเกษตรกร /ผูใชบริการ /คูคา /
ที่ไดรับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต า งๆ ที่ ที ม งานบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของฝ า ยฯ
(นการ และเวลา พร อมระบุ ร ายละเอี ยด ผู ดํา เนิ )
อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝายฯ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ได รั บ ผลกระทบ และประเมิ น ความจํ า เป น และ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ระบุท รัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ
 กลุมอํานวยการฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



ทีมงานบริหารความตอเนือ่ งฯ



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ
หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ
หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ






๑๓
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําการ
แลวเสร็จ

- รายงานหั ว หน า คณะบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของ
หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- ประสานงานและดํ า เนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูใหบริการที่สําคัญ /
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรั พ ยากรต า งๆ เพื่ อ ดํ า เนิ น งานและให บ ริ ก าร
ตามปกติ ใหกับบุคลากรในฝายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต า งๆ ที่ ที ม งานบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของฝ า ยฯ
(พร อมระบุ ร ายละเอี ยด ผู ดํา เนิน การ และเวลา )
อยางสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



ทีมงานบริหารความตอเนือ่ งฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องฯ



ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านทีห่ นวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด

